
 
1 

 

  

STATUT   

STOWARZYSZENIA O NAZWIE: 

STOWARZYSZENIE  PRAWNIKÓW  GŁOS  WOLNOŚCI 

sporządzony w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2021 r. 

 

Mając na uwadze prawo obywateli polskich do zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami 

Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach, gwarantującymi „wolność zrzeszania 

się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw 

Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa 

uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji 

indywidualnych zainteresowań” członkowie założyciele Stowarzyszenia  pod nazwą: Stowarzyszenie 

Prawników Głos Wolności w osobach: 

 

adwokat Kordian Baranowski, radca prawny Joanna Botiuk, radca prawny Jolanta Chilmon, 

adwokat Maja Gidian, adwokat Joanna Kapczyńska, radca prawny Paweł Nogal, radca prawny 

Izabela Stefańska–Nogal, radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź  i notariusz Beata 

Zdziebłowska–Gidian – uchwalili w dniu 8 sierpnia 2021 roku, statut Stowarzyszenia  w następującym 

brzmieniu:   

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną politycznie i religijnie. 

4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego. 

5. Stowarzyszeniu przysługują autorskie prawa majątkowe do znaku graficznego, o którym mowa w 

ust. 4 i nazwy Stowarzyszenia. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz wolności oraz praw człowieka 

i obywatela zagwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i umowami 

międzynarodowymi. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) szerzenie oraz podnoszenie świadomości i kultury prawnej obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
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b) działania edukacyjne i szkoleniowe, w szczególności poprzez publikację materiałów 

opiniotwórczych, organizację konferencji, spotkań, prelekcji, odczytów, 

c) podejmowanie wspólnych działań́ z innymi - krajowymi i zagranicznymi - organizacjami, 

instytucjami, placówkami naukowymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami 

Stowarzyszenia, 

d) inicjowanie i uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których 

przedmiotem jest ochrona praw człowieka i obywatela,  

e) podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia praw oraz wolności człowieka  i 

obywatela,  

f) inicjowanie i udział w procesach legislacyjnych,  

g) działania zmierzające do zapewnienia konsultacji społecznych, 

h) prowadzenie strony lub stron internetowych w celu propagowania informacji o 

Stowarzyszeniu i jego działalności, 

i) aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach. 

3. Stowarzyszenie posiada stronę̨ internetową. Wszelkie informacje zamieszczane na stronie 

internetowej Stowarzyszenia podlegają̨ ochronie wynikającej z Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność́ na pracy społecznej swoich członków.  

5. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać́ biura i zatrudniać́ w nich 

pracowników lub zawierać́ umowy cywilnoprawne.  

6. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać́ zespoły stałe i doraźne 

składające się̨ z członków Stowarzyszenia o określonych kompetencjach i umiejętnościach.  

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 

jego członków.  

 

§ 4 

Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

 

§ 5 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być adwokaci, radcowie prawni, notariusze, 

prokuratorzy, sędziowie, referendarze, aplikanci oraz asesorzy tych zawodów, jak również inni 

prawnicy w stopniu co najmniej doktora nauk prawnych. 

2. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest uzyskanie rekomendacji trzech członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym jednego członka założyciela oraz złożenie deklaracji 

członkowskiej, z zastrzeżeniem dyspozycji § 6 ust. 5. 

3.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały o przyjęciu. Od uchwały 

o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie. 

5. O podjęciu uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia zainteresowanego pisemnie lub elektronicznie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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6. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację 

Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która zadeklarowała konkretną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną 

w realizacji celów Stowarzyszenia i złożyła deklarację członkowską. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 

3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Od uchwały o odmowie 

przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie. 

4. O podjęciu uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków wspierających Zarząd 

zawiadamia zainteresowaną osobę pisemnie lub elektronicznie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5. Członek wspierający Stowarzyszenia który: 

a) spełnia kryteria określone w § 5 ust. 1 oraz 

b) przez okres co najmniej 6 miesięcy  wykazuje się aktywną działalnością na rzecz 

Stowarzyszenia, a także 

c) posiada rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym 

jednego członka założyciela, 

może złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Postanowienia 

§ 5 ust. 3  - ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

6. Członek wspierający może złożyć wniosek  o zmianę statusu na członka zwyczajnego w każdym 

czasie, w przypadku jednoczesnego spełniania warunków wskazanych w § 5 ust. 1 i 2.  

 

§ 7 

1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu osobie fizycznej, która legitymuje się szczególnymi zasługami związanymi z celami 

Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem biernego i 

czynnego prawa wyborczego. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.  

 

§ 8 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, 

b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

c) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

d) uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia oraz żądania informacji o 

sposobie ich załatwienia, 

f) oceny działalności władz Stowarzyszenia, 
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g) powoływania się na członkostwo w Stowarzyszeniu oraz korzystania w przestrzeni 

publicznej z oznaczeń identyfikacyjnych Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do: 

a) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

b) uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia oraz żądania informacji o 

sposobie ich załatwienia, 

d) uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

2. Członek wspierający może powoływać się na członkostwo w Stowarzyszeniu oraz korzystać w 

przestrzeni publicznej z oznaczeń identyfikacyjnych Stowarzyszenia  jedynie w przypadku 

uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia i w zakresie oznaczonym w uchwale Zarządu.  

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

a)  uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 

b) troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 

c) odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych członków Stowarzyszenia, niezależnie od 

różnicy poglądów i opinii, 

d) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

e) terminowego wywiązywania się z podjętych na rzecz Stowarzyszenia zobowiązań, 

f) regularnego opłacania składek. 

 

§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, 

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

d) śmierci członka Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku: 

a) naruszenia przez członka postanowień Statutu,  

b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,  

d) niewywiązywania się z zadeklarowanych zadań, pomimo upomnienia ze strony Zarządu, 

e) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesięcy, za wyjątkiem 

członków honorowych. 

3. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd jednogłośnie. 

4. Doręczenie uchwały wraz z jej uzasadnieniem może być dokonane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na ostatni podany do wiadomości Zarządu adres e-mail członka Stowarzyszenia, ze 

skutkiem w następnym dniu roboczym po wysłaniu do adresata wiadomości e-mail.  

5. Członkowi przysługuje prawo odwołania od uchwały o wykluczeniu do Walnego Zebrania 

Członków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie 

składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu.  
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6. Członkostwo wygasa z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o utrzymaniu 

w mocy uchwały zarządu lub następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

7. Z ważnych powodów,  Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu  w wykonywaniu praw 

członkowskich przez wykluczonego członka Stowarzyszenia do czasu rozpoznania odwołania przez 

Walne Zebranie Członków. Od tej uchwały nie przysługuje odwołanie.  

 

§ 12 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są  w głosowaniu jawnym. 

4. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród 

kandydatów – członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną zgodę na 

kandydowanie, przy czym wyboru członków pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują 

spośród siebie członkowie założyciele Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji z  udziału w tych władzach, z chwilą złożenia oświadczenia, 

c) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 14 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,  

d) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego, 

e) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 

f)  dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 

g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 15 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku obrachunkowym przez Zarząd.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a w razie braku Zarządu przez 

Komisję Rewizyjną. 

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  w celu rozpatrzenia 

odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka oraz w celu uzupełnienie 
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składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia odwołania od uchwały o wykluczeniu 

albo od dnia zmniejszenia się składu władz poniżej dolnej granicy określonej w § 16 ust. 1 oraz § 

17 ust. 2. 

4. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien 

powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed tym 

terminem. Doręczenie dokonane pocztą elektroniczną jest skuteczne w następnym dniu roboczym 

po wysłaniu do adresata wiadomości e-mail.  

5.  Porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością 

głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym 

Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym. 

7. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

podejmuje większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

8. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podanym do wiadomości członkom 

Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

9. Dopuszcza się organizowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drodze 

elektronicznej.   

 

§ 16 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Wyboru Wiceprezesa dokonują 

członkowie Zarządu uchwałą. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) przyjmowanie, wykluczanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

g) ustalenie wysokości składki członkowskiej, 

h)  podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, przy czym 

dopuszcza się prowadzenie posiedzenia w sposób zdalny, przy użyciu urządzeń umożliwiających 

komunikację na odległość. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

jego członków. W razie równości decyduje głos Prezesa, a w przypadku braku Prezesa,  głos 

Wiceprezesa. 

7. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów 

upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

 

§ 17 
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1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem 

przez Zarząd, 

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez 

Zarząd, 

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie 

udzielania absolutorium Zarządowi. 

4.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, 

przy czym dopuszcza się prowadzenie posiedzenia w sposób zdalny, przy użyciu urządzeń 

umożliwiających komunikację na odległość. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 18 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) wpływów ze składek członkowskich, 

b) wpływów z darowizn, spadków i zapisów oraz z  ofiarności publicznej, 

c) wpływów z dotacji, 

d) wpływów z działalności statutowej, 

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

f) dochodów z działalności gospodarczej, o ile zostanie podjęta uchwała o rozpoczęciu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, 

g) innych źródeł. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 19 

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 20 

W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz 

określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku. 

  

Powyższy Statut został przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 8 sierpnia 2021 r. w Katowicach. 

  

 Załącznik nr 1: Wzór graficzny symbolu Stowarzyszenia. 


