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I. NAZWA, SIEDZIBA, CELE, ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ
Artykuł 1 – Nazwa
1. Niniejszym do życia powołuje się międzynarodowe stowarzyszenie typu not-for-profit
noszące nazwę Europejska Sieć Rad Sądownictwa, w języku angielskim: European
Network of Councils for the Judiciary - ENCJ, w języku francuskim: “Réseau européen des
Conseils de la Justice – RECJ.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy Sekcji III belgijskiej ustawy
z dnia 27 czerwca 1921 roku o stowarzyszeniach nieprowadzących działalności
dochodowej, fundacjach oraz stowarzyszeniach międzynarodowych nieprowadzących
działalności dochodowej.
Artykuł 2 – Siedziba
Siedzibą Stowarzyszenia jest: 1000, Bruksela, Rue de la Croix de Fer 67, piętro 3, brukselski
okręg sądowy. Zarządowi przysługje prawo do zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia w
dowolnym czasie, na każdy inny adres w Brukseli.
Artykuł 3 – Cel
1. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie współpracy i wzajemnego porozumienia
między Radami Sądownictwa oraz osobami wykonującymi zawód sędziego na terenie
państw członkowskich UE oraz państw kandydujących do UE.
2. Stowarzyszenie bezpośrednio realizuje wyłącznie cele międzynarodowe o charakterze
niedochodowym.
Artykuł 4 – Zadania
Działając w ramach tworzącego się Europejskiego Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie obiera sobie za cel zapewnienie współpracy pomiędzy
swoimi członkami w następujących obszarach:
-

analizowanie struktur i kompetencji członków Stowarzyszenia oraz przekazywanie
i wymiana informacji na ten temat pomiędzy członkami;
wymiana doświadczeń dotyczących organizacji i funkcjonowania sądownictwa;
dostarczanie ekspertyz, doświadczeń i propozycji instytucjom Unii Europejskiej oraz
innym organizacjom o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Decyzje podejmowane przez Stowarzyszenie w żaden sposób nie ograniczają
niezależności poszczególnych jej członków ani przysługujących im kompetencji. W związku
z powyższym, każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo do oświadczenia, że nie uważa
się za związanego daną decyzją – wyłączywszy decyzje odnoszące się jedynie do
zarządzania Stowarzyszeniem – jeśli uzna on, że decyzja taka mogłaby ograniczać jego
niezależność, bądź też zakres przysługujących mu kompetencji. Nazwy członków
Stowarzyszenia, którzy zdecydują się złożyć tego rodzaju oświadczenie, zostaną

uwzględnione w treści wszystkich tego rodzaju decyzji podjętych przez Zgromadzenie
Ogólne bądź Zarząd.
Artykuł 5 – Działalność
1. Stowarzyszenie opracowuje coroczny program działalności, związany bezpośrednio
z zadaniami wskazanymi w treści artykułu 4.
2. Każdy z członków Stowarzyszenia określi, w jakim zakresie jego przedstawiciele
uczestniczą w działalności Stowarzyszenia.
I. CZŁONKOWIE
Artykuł 6 – Członkostwo
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda instytucja narodowa państwa
członkowskiego UE, która jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz
na której spoczywa ostateczna odpowiedzialność za wspieranie sądownictwa w realizacji
misji polegającej na niezależnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
2. Wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia są przedkładane Zgromadzeniu Ogólnemu. W
przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez któregokolwiek z członków
Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne przekaże sprawę do rozpatrzenia Zarządowi, który
wyda w tej sprawie odpowiednią rekomendację. Przyjęcie nowego członka do
Stowarzyszenia wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Ogólnego.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą zrezygnować z członkostwa w każdym czasie.
Członkostwo wygasa w momencie złożenia pisemnego zawiadomienia w tym zakresie na
ręce Zarządu. Członkowie, którzy zrezygnują z członkostwa, tracą prawa do jakichkolwiek
aktywów Stowarzyszenia.
4. Zarządowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o usunięcie członka ze Stowarzyszenia
w przypadku popełnienia przezeń poważnych naruszeń w odniesieniu do celów i zadań
Stowarzyszenia, o których mowa powyżej w art. 3 i 4. Zarząd zobowiązany jest do
umożliwienia danemu członkowi przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Decyzję
o wydaleniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością trzech
czwartych głosów członków obecnych na danym posiedzeniu.
5. Każdemu członkowi przysługuje prawo do pełnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia, a także ciąży obowiązek uczestniczenia w tejże działalności na tyle, na ile
pozwalają mu na to posiadane środki, w sposób zgodny z niniejszym Statutem
i regulacjami o charakterze wewnętrznym.
6. Zgromadzenie Ogólne może – w drodze jednomyślnej decyzji – przyznać status
obserwatora następującym podmiotom (na wniosek danego podmiotu):
- Ministerstwu Sprawiedliwości Państwa Członkowskiego UE w przypadku, gdy
w państwie tym nie istnieją instytucje, o których mowa w treści art. 6.1;
- Instytucji, o której mowa w treści art. 6.1, jeśli pochodzi ona z państwa mającego
status kandydata do Unii Europejskiej bądź też z państwa należącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;
- Instytucjom Unii Europejskiej;

-

Ciałom doradczym organizacji europejskich, wliczając w to w szczególności Radę
Europy, zajmującym się zagadnieniami związanymi z wymiarem sprawiedliwości.

7. Obserwatorowi przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia
Ogólnego (bez prawa głosu). Obserwator może także zostać zaproszony do uczestniczenia
w innych działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie. Obserwatorzy wspierają
finanse Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem Finansowym Stowarzyszenia.
Artykuł 7 – Składki
1. Członkowie uiszczają coroczną opłatę członkowską, przeznaczoną na pokrycie kosztów
działalności Stowarzyszenia. Wysokość opłaty członkowskiej co roku ustala Zgromadzenie
Ogólne, na wniosek Zarządu, w oparciu o aktualne potrzeby Stowarzyszenia.
2. Coroczna opłata członkowska ustalona w sposób wskazany powyżej nie może
przekroczyć kwoty 20 000 EUR w przeliczeniu na każde państwo członkowskie UE.
3. Członkowi, który nie uiścił należnych opłat z tytułu członkostwa, nie przysługuje prawo
do uczestniczenia w głosowaniach.
4. Członkowi, który zrezygnuje z członkostwa w Stowarzyszeniu, nie przysługuje prawo
do zwrotu uiszczonych wcześniej opłat członkowskich, ponadto jest zobowiązany do
uiszczenia opłat za rok, w którym zrezygnował z członkostwa.
5. Dalsze ustalenia dotyczące wysokości corocznych opłat członkowskich, ich uiszczania
oraz pobierania mogą zostać poczynione w treści Regulaminu Finansowego przyjętego
przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu.
III.

ORGANY STOWARZYSZENIA

Artykuł 8 – Organy
1. Stowarzyszenie składa się ze Zgromadzenia Ogólnego oraz Zarządu. Zgromadzenie
Ogólne podejmuje decyzje w sprawach polityki i działalności Stowarzyszenia. Zarząd pełni
funkcję organu zarządzającego Stowarzyszeniem zgodnie z treścią art. 48 Ustawy.
2. Przewodniczący Zarządu (określany dalej w treści niniejszego Statutu mianem
„Przewodniczący”) jest osobą fizyczną działającą w imieniu własnym oraz w imieniu
Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz w zakresie
kompetencji przekazanych mu na mocy artykułu 12, jak również w ramach kompetencji,
jakie w danym okresie może przekazać mu Zarząd. Przewodniczący występuje ponadto
w charakterze Przewodniczącego Stowarzyszenia w ramach kompetencji, jakie w danym
okresie może przekazać mu Zgromadzenie Ogólne.
Artykuł 9 – Zgromadzenie Ogólne
1. Zgromadzenie Ogólne posiada wszystkie niezbędne kompetencje do realizacji celów
oraz zadań Stowarzyszenia.
2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków
Stowarzyszenia. Zazwyczaj posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz w
roku kalendarzowym w terminie do 30 czerwca. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego są
zwoływane przez Przewodniczącego w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu
posiedzenia.

3. Ponadto, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego także wtedy,
kiedy zażąda tego co najmniej jedna piąta członków Stowarzyszenia.
4. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego jest zwoływane faksem, listownie, pocztą
elektroniczną bądź też z zastosowaniem jakiejkolwiek innej stosownej formy
porozumiewania się, co najmniej na 30 dni przed datą planowanego posiedzenia.
Dokumentacja dotycząca zwołania posiedzenia obejmuje porządek obrad, którego treść
ustala Zarząd.
5. Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Przewodniczący bądź też Członek
Zarządu (zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11.1) wyznaczony w tym celu przez
Przewodniczącego.
6. Zgromadzenie Ogólne wybiera osobę, która wykonuje obowiązki Przewodniczącego,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Zgromadzenie Ogólne odpowiada także
za wybór pozostałych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
7. Zgromadzeniu Ogólnemu przysługuje prawo do określania kształtu polityki
Stowarzyszenia oraz prowadzonej przez nie działalności.
8. Na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Ogólne:
- może powoływać komisje i grupy robocze zajmujące się konkretnymi zagadnieniami
dotyczącymi działalności Stowarzyszenia lub jego struktury organizacyjnej;
- podejmuje decyzje dotyczące składu komisji i grup roboczych oraz czasu prowadzenia
przez nie działalności; oraz
- podejmuje decyzje co do tego, w jaki sposób zmaksymalizować możliwość
uczestnictwa członków i obserwatorów w pracach komisji i grup roboczych.
9. Zgromadzenie Ogólne ma prawo wprowadzać zmiany w treści niniejszego Statutu.
Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawie treści Regulaminu Finansowego, Regulaminu
Wewnętrznego oraz Regulaminu Proceduralnego dla wszystkich organów Stowarzyszenia.
10. Zgromadzenie
Stowarzyszenia.

Ogólne

zatwierdza

budżet

oraz

dokumenty

rachunkowe

Artykuł 10 – Kworum i Głosowanie w Trakcie Obrad Zgromadzenia Ogólnego
1. Wymóg zachowania kworum Zgromadzenia Ogólnego jest spełniony, gdy co najmniej
połowa jego członków jest obecna na posiedzeniu.
2. Każdemu członkowi przysługuje sześć głosów.
W przypadku, kiedy w ramach Stowarzyszenia działa kilku członków pochodzących z tego
samego państwa członkowskiego UE, członkowie ci powinni rozdzielić swoje 6 głosów
pomiędzy siebie, a następnie powiadomić Przewodniczącego o dokonanym podziale.
3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
następujących sytuacji:
- w sprawach wskazanych w treści art. 6, w których wymagana jest większość
kwalifikowana;
- w sprawach publicznych oświadczeń Zgromadzenia Ogólnego, które wymagają
większości dwóch trzecich głosów członków Zgromadzenia;
- w sprawie zmiany treści Statutu, przyjęcia bądź zmiany Regulaminu Wewnętrznego
i Regulaminu Proceduralnego, w sprawach ustalenia wysokości corocznej opłaty

członkowskiej oraz Regulaminu Finansowego, o którym mowa w treści artykułu 7,
a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia – wszystkie spośród przypadków
wskazanych powyżej wymagają uzyskania co najmniej trzech czwartych oddanych
głosów.
4. Na wniosek Zarządu, Przewodniczący konsultuje się ze wszystkimi członkami
Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku skorzystania przezeń z tego rozwiązania, podjęcie decyzji nastąpi wtedy,
gdy:
- przynajmniej zwykła większość członków prześle formalne odpowiedzi za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w czasie wyznaczonym przez
Przewodniczącego, oraz
- większość członków, którzy przesłali odpowiedzi, opowie się za daną propozycją.
Treść niniejszego art. 10.4 musi zawsze zostać załączona do treści e-maila
rozpoczynającego proces konsultacji.
5. Decyzje oraz protokół posiedzenia przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne zostają
wpisane przez Przewodniczącego do odpowiedniego rejestru i przekazane do Stałego
Biura Stowarzyszenia. Przewodniczący przekazuje wskazane wyżej decyzje i protokół
posiedzenia do wiadomości wszystkich członków.
Artykuł 11 – Zarząd
1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący oraz siedmiu członków, zgodnie z treścią
art. 6.1; członkowie ci (określani dalej w treści niniejszego Statutu mianem „Członków
Zarządu”) są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat. Członkowie
Zarządu obejmują swoje stanowiska natychmiast po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego,
podczas którego zostali wybrani.
2. Nie istnieje możliwość sprawowania stanowiska Członka Zarządu przez dwie kolejne

kadencje. W przypadku, gdy liczba zaproponowanych kandydatów jest niewystarczająca
do wypełnienia wakatów w składzie Zarządu, Zarząd może, w drodze wyjątku, postanowić
o umożliwieniu członkom, którzy w normalnej sytuacji nie mieliby możliwości starania się
o reelekcję, uczestniczenia w wyborach na kolejną kadencję w odniesieniu do
występujących wakatów w składzie Zarządu, bez względu na zakaz zawarty w treści
pierwszego zdania niniejszego artykułu.
3. W przypadku, gdy dany Członek Zarządu utraci możliwość dalszego sprawowania swojej
funkcji, zostaje zastąpiony przez innego członka, wybranego w sposób zgodny z treścią
Regulaminu Proceduralnego podczas kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
4. Każdy Członek Zarządu może wykonywać swoje funkcje przez nominowanego przez
siebie przedstawiciela. Nominowany przedstawiciel musi pozostawać członkiem
reprezentowanej przez siebie instytucji narodowej. Członkowi Zarządu przysługuje prawo
do zastąpienia nominowanego przez siebie przedstawiciela inną osobą w trakcie trwania
swojej kadencji w Zarządzie Stowarzyszenia, przy czym jest on zobowiązany do
zawiadomienia o tym fakcie Przewodniczącego z 30-dniowym wyprzedzeniem.
5. Zarząd jest organem kolegialnym. Zarząd dysponuje wszystkimi kompetencjami, o
których wyraźnie wspominają przepisy niniejszego Statutu. Bez uszczerbku dla wszelkich
pozostałych kompetencji, o których mowa w treści niniejszego Statutu, Zarząd:
a. podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu wdrożenie programu działań
planowanych przez Stowarzyszenie,

b. ponosi odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stałego Biura
Stowarzyszenia,
c. ponosi odpowiedzialność za zwoływanie i przygotowywanie zwyczajnych oraz
nadzwyczajnych posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego,
d. przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu propozycje oświadczeń oraz stanowisk w
sprawach polityki,
e. podejmuje wszelkie kroki formalnoprawne oraz działania związane z komunikatami
medialnymi w odniesieniu do dokonywanych nominacji oraz przyjmowanych corocznych
sprawozdań finansowych, oraz
f. przekazuje Zgromadzeniu Ogólnemu coroczne sprawozdania dotyczące prowadzonych
działań.
6. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego faksem, listownie, pocztą
elektroniczną bądź też z zastosowaniem jakiejkolwiek innej stosownej formy
porozumiewania się. Porządek obrad Zarządu ustala Przewodniczący. Każdy Członek
Zarządu ma prawo do przedstawiania propozycji dotyczących zagadnień, które mają być
uwzględnione w treści porządku obrad. Ponadto, także każdy członek Stowarzyszenia ma
prawo do przedstawiania propozycji dotyczących zagadnień, które mają być uwzględnione
w treści porządku obrad, w przypadku zaś przedstawienia takiej propozycji, dany członek
Stowarzyszenia ma także prawo do przedstawienia tego zagadnienia podczas danego
posiedzenia Zarządu. W przypadku, gdy przynajmniej połowa Członków Zarządu zażąda
zwołania posiedzenia, Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie najpóźniej w
ciągu 35 dni od daty złożenia takiego żądania.
7. Zarząd nie dysponuje kworum bez obecności na posiedzeniu co najmniej zwykłej
większości jego Członków.
8. Decyzje Zarządu wymagają większości głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu
(w tym Przewodniczącego). W przypadku, kiedy liczba głosów „za” i „przeciw” jest taka
sama, Przewodniczący dysponuje dodatkowym, decydującym głosem. Decyzje
podejmowane przez Zarząd są zapisywane w rejestrze, który następnie zostaje opatrzony
podpisem przez Przewodniczącego i przekazany do Stałego Biura Stowarzyszenia. Po czym
Przewodniczący przekazuje wskazane wyżej decyzje do wiadomości wszystkich członków
Stowarzyszenia.
9. Przewodniczący jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat.
Przewodniczący nie ma prawa sprawować swojego urzędu kolejną kadencję bezpośrednio
po upływie poprzedniej, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności (tj. kiedy nie zostanie
przedstawiony żaden kandydat na to stanowisko); w takim przypadku Zarząd ma prawo
poprosić aktualnego Przewodniczącego o pozostanie na stanowisku do daty kolejnego
posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się po zakończeniu poprzedniej
kadencji Przewodniczącego. Przewodniczący obejmuje swoje stanowisko bezpośrednio
po zakończeniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego został wybrany lub
też po przedłużeniu jego kadencji w wyjątkowych okolicznościach, o których mowa w
treści niniejszego artykułu.
10. W przypadku nieobecności, Przewodniczącemu przysługuje prawo do wyznaczenia na
swoje miejsce Członka Zarządu, który będzie go zastępował.
11. W przypadku śmierci Przewodniczącego, jego rezygnacji, bądź też utraty zdolności do
wykonywania obowiązków podczas trwania kadencji, Zarząd powołuje na to stanowisko
osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego do czasu wybrania nowego
Przewodniczącego przez Zgromadzenie Ogólne.
12. W przypadku, gdy Przewodniczący przestaje być członkiem instytucji narodowej,
której do tej pory był przedstawicielem i gdy kadencja odchodzącego Przewodniczącego

trwałaby jeszcze ponad 6 miesięcy, licząc od daty ustania członkostwa w organizacji
narodowej, o którym mowa powyżej, konieczny jest wybór nowego Przewodniczącego.
13. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wydarzeń, o których mowa w treści
artykułu 11.11 lub 11.12, Zarząd ustala datę posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego,
podczas którego zostanie wybrany nowy Przewodniczący i ustalony czas trwania jego
kadencji.
14. Jeśli zajdzie taka konieczność, Zarząd ustala datę, w której odchodzący Przewodniczący
przestaje pełnić swoją funkcję.
Artykuł 12 – Reprezentacja
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w kwestiach prawnych oraz we wszystkich
innych sprawach. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie poprzez większość Członków
Zarządu oraz Przewodniczącego.
2. Bez uszczerbku dla ogólnego prawa do reprezentowania Stowarzyszenia przez Zarząd,
Przewodniczącemu przysługuje prawo działania na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia oraz
reprezentowania go we wszystkich kwestiach prawnych oraz w innych sprawach, wliczając
w to kontakty z instytucjami Unii Europejskiej.
3. Prawo do składania podpisu pod pisemnymi instrumentami Stowarzyszenia w jego
imieniu przysługuje Przewodniczącemu oraz Członkom Zarządu, przy czym w tym
ostatnim przypadku podpis musi złożyć większość Członków Zarządu. Zarząd ma prawo do
wydania pisemnej decyzji dotyczącej przekazania konkretnemu Członkowi Zarządu bądź
też członkowi personelu Stałego Biura Stowarzyszenia prawa do działania w jego imieniu
bądź też podpisywania dokumentów.
III.

FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 13 – Stałe Biuro
Stowarzyszenie posiada Stałe Biuro funkcjonujące niezależnie od któregokolwiek z jego
członków. Biuro działa jako jednostka administracyjna podlegająca Zarządowi.
Artykuł 14 – Wynagrodzenie
Przewodniczący Zarządu, Członkowie Zarządu, członkowie Zgromadzenia Ogólnego, a
także inne osoby uczestniczące w jakichkolwiek działaniach, nie otrzymują wynagrodzenia
z tytułu wykonywania swoich funkcji w ramach Stowarzyszenia. Istnieje możliwość zwrotu
kosztów faktycznych, wydatków poniesionych w dobrej wierze zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Finansowego.
IV.

BUDŻET I RACHUNKOWOŚĆ

Artykuł 15 – Budżet roczny i zarządzanie rachunkowością
1. Rok finansowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
2. Fundusze Stowarzyszenia wykorzystuje się na potrzeby finansowania struktur oraz
administracji Stowarzyszenia pod kierownictwem Zarządu, który ponosi w tym zakresie
odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Ogólnym.
3. Wkłady rzeczowe oraz środki pieniężne przeznaczone na konkretne projekty i działania
ustala się w drodze indywidualnych umów zawieranych pomiędzy poszczególnymi
uczestnikami projektów. Wszystkie umowy tego rodzaju muszą być podawane do
wiadomości członków.

4. Zarząd sporządza roczny budżet obejmujący koszty działalności na kolejny rok
kalendarzowy, który następnie przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia.
Zarząd ma obowiązek przekazywać Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia
dokumentację rachunkową z poprzedniego roku.
5. Co dwa lata, Zgromadzenie Ogólne powołuje spośród członków Stowarzyszenia dwóch
audytorów, którzy każdego roku po otrzymaniu dokumentacji rachunkowej przygotowują
sprawozdanie i przekazują je Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia.
V.

ZMIANA TREŚCI STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 16 – Zmiana Treści Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Bez uszczerbku dla art. 50 § 3, 55 i 56 Ustawy o stowarzyszeniach prowadzących
działalność niedochodową, fundacjach oraz stowarzyszeniach międzynarodowych
prowadzących działalność niedochodową, wszelkie propozycje dotyczące zmiany treści
Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia może składać wyłącznie Zarząd
lub co najmniej jedna piąta członków Stowarzyszenia.
2. W ciągu trzech miesięcy od złożenia propozycji, o której mowa powyżej w art. 16.1,
Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków Stowarzyszenia o przedstawionej
propozycji oraz o dacie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które będzie tę propozycję
rozpatrywać.
3. Podjęta decyzja jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie zatwierdzona przez większość
wynoszącą trzy czwarte głosów oddanych podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
4. W przypadku, gdy mniej niż trzy czwarte członków Stowarzyszenia jest obecnych na
posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, o którym mowa powyżej, zwołuje się kolejne
posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego (na warunkach takich samych jak te wskazane
powyżej), które podejmuje definitywną i wiążącą decyzję w przedmiocie propozycji, o
której mowa powyżej, przy czym do podjęcia decyzji potrzebna jest taka sama większość
trzech czwartych głosów oddanych podczas posiedzenia, niezależnie od liczby członków
obecnych na posiedzeniu.
5. Zmiany w treści Statutu Stowarzyszenia wchodzą w życie dopiero po ich zatwierdzeniu
przez właściwy organ zgodnie z treścią art. 50 § 3 Ustawy oraz po ich publikacji w
Załącznikach do Belgijskiego Monitora Sądowego zgodnie z treścią art. 51 § 3 wskazanej
wyżej ustawy.
6. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, wszelkie aktywa netto pozostałe po
zakończeniu likwidacji zostaną przeznaczone na cel leżący poza zakresem interesów
członków Stowarzyszenia, wskazany przez Zgromadzenie Ogólne, podejmujące decyzje
taką samą większością głosów jak ta, o której mowa w treści art. 16.3.
VI.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Artykuł 17 – Inne obowiązujące zasady
Wszelkie zagadnienia pozostawione poza zakresem regulacji niniejszego Statutu, wliczając
w to w szczególności formalności dotyczące publikacji, podlegają przepisom Regulaminu
Proceduralnego oraz Regulaminu Wewnętrznego przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne,
bądź też przepisom Ustawy.

PRZEPIS PRZEJŚCIOWY
Artykuł 18 – Realizacja w 2014 roku zmian przyjętych w treści Statutu
1. Zgromadzenie Ogólne na posiedzeniu w Rzymie w czerwcu 2014 roku – zgodnie z treścią
Regulaminu Proceduralnego – wyjątkowo wybierze Członków Zarządu na rok lub dwa lata.
2. Pierwsze wybory wszystkich siedmiu Członków Zarządu odbędą się podczas posiedzenia
Zgromadzenia Ogólnego w Rzymie w czerwcu 2014 roku. Trzech członków, którzy
otrzymają największą liczbę głosów podczas wskazanego wyżej głosowania, będzie
sprawowało swój urząd przez 2 lata. Czterech członków, którzy otrzymają najmniejszą
liczbę głosów będzie sprawowało urząd (wyjątkowo) tylko przez rok, ale będą mieli prawo
(wyjątkowo, pomimo zakazu, o którym mowa w treści art. 11.2) ponownie ubiegać się o
sprawowanie swojej funkcji.
3. Wybory Przewodniczącego odbędą się podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w
Rzymie w czerwcu 2014 roku. Przewodniczący wybrany podczas tego posiedzenia będzie
sprawował swój urząd (wyjątkowo) przez około 18 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2015 roku
do posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w czerwcu 2016 roku; nie
będzie mógł ponownie zostać wybrany na stanowisko Przewodniczącego.
4. Przewodniczący oraz Komitet Sterujący sprawujący swój urząd w terminie przyjęcia
zmian niniejszego Statutu, które zostaną wprowadzone w 2014 roku pozostaną na
stanowiskach do wyboru nowego Przewodniczącego oraz Zarządu Stowarzyszenia i
objęcia przez nich swoich stanowisk.
___________

