STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii", zwane dalej,
„Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia – 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.210 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa
miejscowego.

3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania, w szczególności organizacji działających w obszarze prawa nowych technologii.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania skrótu „SPNT” oraz oznaczenia graficznego (logo).

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i forma ich realizacji
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1)

promowanie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

2)

działanie na rzecz integracji środowiska prawników wykonujących zawód
w kancelariach prawnych oraz specjalizujących się w prawie nowych technologii,
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3)

upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych
technologii w Polsce i poza jej granicami,

4)

wspieranie działań dostosowujących polskie prawo nowych technologii do prawa
europejskiego oraz prawa międzynarodowego,

5)

prowadzenie analiz, w tym porównawczych, w zakresie prawa nowych technologii,

6)

wpływanie na programy kształcenia w zakresie prawa nowych technologii w toku
kształcenia studentów, doktorantów oraz aplikantów zawodów prawniczych oraz
w toku kształcenia ustawicznego osób wykonujących zawody prawnicze,

7)

popularyzacja przyjętych w Polsce i poza jej granicami standardów i dobrych praktyk w
zakresie wykorzystywania nowych technologii,

8)

współpraca z organami
Stowarzyszenia,

9)

współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami działającymi
w obszarze nowych technologii.

władzy

publicznej

w

zakresie

obejmującym

cele

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) opracowywanie opinii, raportów, stanowisk oraz publikacji w zakresie prawa nowych
technologii,
2) inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych i prawnoporównawczych, w zakresie prawa nowych technologii,
3) promocję wiedzy o prawie nowych technologii, w tym poprzez wpływanie na programy
nauczania,
4) organizowanie własnych lub popieranie lub współpraca w organizowanych przez inne
podmioty konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących prawa nowych
technologii,
5) współpracę na zasadach prawem przewidzianych z organami władzy publicznej,
6) uczestnictwo w procesach legislacyjnych, w szczególności dotyczących prawa nowych
technologii, udział w konsultacjach społecznych, tworzenie i opiniowanie projektów
międzynarodowych, unijnych i krajowych aktów prawnych dotyczących prawa nowych
technologii,
7) współpracę i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi
w Polsce i zagranicą w obszarze prawa nowych technologii,
8) ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia,
9) podejmowanie innych
Stowarzyszenia.

przewidzianych

prawem

działań

dla

realizacji

celów

§8
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Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkostwo
§9
1.

Stowarzyszenie składa się z Członków:
1)

Zwyczajnych,

2)

Wspierających.
§10

1.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana
problematyką prawa nowych technologii, która zamierza realizować cele Stowarzyszenia
i spełnia łącznie poniższe warunki:
1)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw
publicznych,

2)

jest wpisana na listę radców prawnych lub listę adwokatów albo na listę prawników
zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej, prowadzoną przez
właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę adwokacką,

3)

ma status partnera, doradcy (counsel) lub starszego prawnika (senior associate)
w kancelarii prawnej,

4)

złożyła pisemną deklarację członkowską,

5)

otrzymała rekomendację czterech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym
przynajmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia mających status
członków – założycieli,

6)

została przyjęta w poczet Członków na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na
najbliższym posiedzeniu.

2.

Udzielając rekomendacji, o której mowa w ust.1 pkt 5, należy przede wszystkim
uwzględnić dorobek zawodowy i doświadczenie w dziedzinie prawa nowych technologii.

3.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale
posiadające zdolność prawną mogą zostać jedynie Członkami Wspierającymi
Stowarzyszenia. W zakresie nabycia członkostwa wspierającego postanowienia ust. 1
pkt 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
§11

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełnia warunki opisane w §10.
§12

3

1.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze
Stowarzyszenia.

2.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
(a)

śmierci członka będącego osobą fizyczną,

(b)

pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

(c)

utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

(d)

utraty pełni korzystania z praw publicznych,

(e)

skreślenia z listy adwokatów lub radców prawnych lub prawników zagranicznych.

3.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały, ze skutkiem od dnia
zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skreślenia członka.

4.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z urzędu lub na wniosek co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w przypadku:
(a)

nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia,

(b)

podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

(c)

trwającego ponad dwa lata zalegania z opłatą składki członkowskiej.

5.

Wykluczenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz
z uzasadnieniem doręcza się wykluczanemu członkowi w terminie 14 dni.

6.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków. Odwołanie musi być wniesione w terminie miesiąca od
dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu.

7.

Odpis uchwały odmawiającej wykluczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się
wnioskodawcom w terminie 14 dni. Od uchwały odmawiającej wykluczenia
wnioskodawcom, którzy składali wniosek o wykluczenie przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków. Odwołanie musi być wniesione w terminie miesiąca od
dnia otrzymania uchwały o odmowie wykluczenia.

8.

Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie rozpoznania odwołań jest
ostateczna.

9.

Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie
po upływie trzech lat od daty uchwały Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu.

10.

Postanowienia ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do Członków Wspierających.
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Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków
§13
1.

2.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
(a)

przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

(b)

brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,

(c)

swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,

(d)

opłacać składki członkowskie.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
(a)

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

(b)

uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,

(c)

wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,

(d)

korzystać z rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia w swojej działalności,

(e)

rekomendować kandydatów do członkostwa w Stowarzyszeniu, na zasadach
określonych w statucie,

(f)

korzystać z wszelkich udogodnień, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,

(g)

korzystać ze wszystkich innych uprawnień wynikających z przynależności do
Stowarzyszenia.
§14

1. Członek Wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 1.
2. Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w §13 ust.2.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§15
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
(a) Walne Zebranie Członków,
(b) Zarząd,
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(c) Komisja Rewizyjna.
§16
1.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

2.

Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

3.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku
ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania
absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.

4.

W wypadku wygaśnięcia mandatu w toku kadencji członka Zarządu Stowarzyszenia lub
Komisji Rewizyjnej skutkującego zmniejszeniem liczebności Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej poniżej wymaganej postanowieniami statutu minimalnej liczby członków
odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków celem
osiągnięcia minimalnej liczebności organu. Kooptacja członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków podczas
najbliższego posiedzenia.
§17

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli
postanowienia statutu lub przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie stanowią inaczej.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Głosowanie tajne zarządza się przy podejmowaniu uchwał
w sprawach personalnych.
3. W przypadku równej liczby głosów przeważa odpowiednio głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§18
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane drogą elektroniczną raz na rok
przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków na co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej połowy z ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w terminie
maksymalnie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, a termin nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków nie może być wcześniejszy niż 7 dni i późniejszy niż 30 dni od daty
podjęcia uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zebrania
Członków.

5.

W Walnym Zebraniu dla jego ważności powinna uczestniczyć co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który
może odbyć się nie wcześniej niż po 30 minutach od pierwszego terminu, może ono
skutecznie obradować przy obecności przynajmniej 15% wszystkich członków
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uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków, jednakże w żadnym wypadku
nie może to być mniej niż 10 osób.
6.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosu Członkowie Zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.

7.

Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeśli w Statucie nie zastrzeżono inaczej, zapadają
w głosowaniu jawnym, większością zwykłą głosów, z zastrzeżeniem wymogów
dotyczących kworum, o których mowa w ust. 5 powyżej.

§19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
(a)

uchwalanie programu działania, kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

(b)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,

(c)

udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

(d)

wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji
Rewizyjnej, a także zatwierdzanie kooptacji, o której mowa w §16 ust. 4 statutu,

(e)

uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

(f)

podejmowanie uchwał w przedmiocie wysokości składek członkowskich oraz
wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

(g)

rozpatrywanie wniosków i
Stowarzyszenia i jego władze,

(h)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,

(i)

rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

(j)

uchwalanie zmian statutu,

(k)

podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia i podziału jego
majątku.

postulatów

zgłoszonych

przez

Członków

§20
1.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z założeniami przyjętymi
w uchwałach podjętych przez Walne Zebranie Członków i postanowieniami Statutu.

2.

Zarząd składa się z 5-7 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie.

3.

W skład Zarządu wchodzą członkowie, w tym Prezes.
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4.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5.

W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

6.

Do kompetencji Zarządu należy:
(a)

realizacja celów i założeń Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego bieżącej
działalności,

(b)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,

(c)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

(d)

sporządzanie projektów programu działania, kierunków rozwoju i działalności
Stowarzyszenia,

(e)

sporządzenie projektów budżetu Stowarzyszenia,

(f)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

(g)

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub
Stowarzyszenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii
w przypadkach określonych w §24 ust. 1 lit. (f) statutu,

(h)

zwoływanie Walnego Zebrania.

obciążaniu majątku
Komisji Rewizyjnej

§21
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§22
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§23
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne
Zebranie Członków.
2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§24

1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
(a)

kontrola działalności Zarządu,

(b)

składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

(c)

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

(d)

prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
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(e)

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

(f)

wydawanie opinii na wniosek Zarządu w przedmiocie nabywania, zbywania lub
obciążania majątku Stowarzyszenia w przypadku, w którym wartość zobowiązania
przekracza kwotę 50.000,00 PLN.

2. W celu realizacji swoich kompetencji Komisja Rewizyjna jak i każdy jej członek mają prawo
zwracać się o niezbędne wyjaśnienia, w tym także o przedstawienie dokumentów do Zarządu
oraz członków Stowarzyszenia, a osoby te są zobowiązane wyjaśnień udzielić.
§25
1.

Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
(a) śmierci członka organu,
(b) złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
(c) podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o jego odwołaniu, większością ¾ głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§26
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn oraz
ofiarności publicznej.

2.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.

Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Pierwszy
rok obrachunkowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.
§27

Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w §19 ust.1 lit. (f) statutu, składka jest opłacana w
odstępach rocznych i wynosi 300 PLN.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§28
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§29
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Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji, powołuje likwidatora lub likwidatorów oraz określa przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
§30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

10

