
STATUT 
ZWIĄZKU PRAWNIKÓW POLSKICH 

z siedzibą w Bydgoszczy 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

 

Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy, zwany dalej Związkiem, jest 

stowarzyszeniem i ma osobowość prawną. 

§ 2. 

Związek jest organizacją otwartą, skupia swych członków w oparciu o kryteria zawodowe, 

bez względu na zapatrywania polityczne lub światopogląd. 

 

§ 3. 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą – Bydgoszcz. 

 

§ 4. 

1. Związek jest reprezentacją swych członków na forum krajowym i międzynarodowym.  

2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji prawniczych. 

 

§ 5. 

1. Związek współpracuje z innymi organizacjami prawniczymi oraz organami samorządu 

    zawodowego, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego 

    i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania i cele publiczne z zakresu porządku 

    prawnego, ochrony praw jednostki i kultury prawnej. 

2. Związek może zakładać związki z innymi organizacjami realizującymi podobne cele. 

 

§ 6. 

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 

2. Do prowadzenia spraw Związek może zatrudniać pracowników.  

3. Członkowie władz Związku nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. 

 

§ 7. 

Władze Związku pochodzą z demokratycznych wyborów i działają kolegialnie. 

 

§ 8. 

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

 

§ 9. 

Związek może nadawać odznakę honorową. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 10. 

Celem Związku jest: 

 l. ochrona praw, godności i interesów jednostki, 

2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego, 

3. wyrażanie poglądów i stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności, 

4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Związku, oraz 

    innych osób stosujących prawo, 

5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa, 

6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku 

    i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz 

    swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

    społeczeństwami, 

8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje 

    pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność odpowiadającą celom statutowym 

    Związku, 

9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom 

    ubogim i nieporadnym. 

 

§ 11. 

Związek osiąga swoje cele przez: 

1. organizowanie zjazdów, szkoleń, dyskusji, spotkań, konferencji i sympozjów naukowych, 

    oraz podejmowanie innych rodzajów przedsięwzięć popularyzujących zasady państwa 

    prawa, 

2. udział w tworzeniu prawa w formach dostępnych dla Związku, 

3. działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność na rzecz 

    pomocy osobom ubogim i nieporadnym, 

4. organizację poradnictwa prawnego na rzecz osób ubogich i nieporadnych, 

5. współpracę z organizacjami administracji rządowej i pozarządowej oraz instytucjami 

    i organizacjami pozarządowymi, 

6. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących legislacji i problemów wymiaru 

    sprawiedliwości, 

7. badanie opinii publicznej w zakresie legislacji i problemów wymiaru sprawiedliwości,  

8. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych integrujących środowisko 

    prawnicze, 

9. działalność publikatorską i wydawniczą. 

 

 

 

Rozdział III 

Członkostwo Zrzeszenia 

 

§ 12. 

Członkowie Związku mogą mieć status członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
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§ 13. 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ma 

    wykształcenie prawnicze lub wykonuje zawód prawniczy, korzysta z pełni praw 

    obywatelskich oraz akceptuje cele Związku.  

2. Członkiem zwyczajnym może być również student studiów prawniczych. 

 

§ 14. 

1.  Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie złożonej 

     pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku. 

2.  Zarząd rozpoznaje wniosek na najbliższym posiedzeniu. 

 

§ 15. 

1.  Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, uzasadniając swoją 

    decyzję.  

2. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków 

    Związku, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 16. 

Członkostwo Związku ustaje w przypadku: 

1. zgłoszenia dobrowolnej pisemnej rezygnacji, 

2. naruszenia postanowień statutu, utraty niezbędnych kwalifikacji etycznych i moralnych,  

    w szczególności wynikających z prawomocnego wyroku sądowego skazującego za 

    umyślne przestępstwo lub wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu 

    Koleżeńskiego, 

3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego 

    niepłacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

4. śmierci członka. 

§ 17. 

Przed podjęciem uchwały w trybie § 16 ust. 2. i 3. Zarząd, w miarę potrzeby, wysłuchuje 

zainteresowanego. 

§ 18. 

1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie skreślenia z listy członków, w terminie 14 

    dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, przysługuje odwołanie do Walnego 

    Zebrania członków, którego uchwała, podjęta zwykłą większością obecnych członków, jest 

    ostateczna. 

2. Do czasu zwołania Walnego Zebrania członek zostaje zawieszony w swych prawach. 

 

§ 19. 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Związku, na wniosek 

    Zarządu, osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra i realizacji celów 

    Związku.  

2. Członkiem honorowym może być także osoba zagraniczna. 

 

§ 20. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. 

2. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące członkostwa 

    zwyczajnego; jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo 

    wyborcze. 
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§ 21. 

Członek zwyczajny Związku ma prawo: 

1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności stowarzyszenia, 

2. wybierać i być wybieranym do władz, 

3. brać udział w zebraniach i zgromadzeniach członków z uprawnieniami przewidzianymi 

    w statucie Związku, 

4. korzystać ze świadczeń i urządzeń Związku w ramach statutu, 

5. nosić odznakę organizacyjną, 

6. zwracać się bezpośrednio do wszystkich władz Związku. 

 

§ 22. 

Członek Związku obowiązany jest: 

1. przestrzegać postanowienia statutu oraz stosować się do uchwał władz Związku, 

2. działać na rzecz dobra i rozwoju Związku, 

3. uczestniczyć w pracach oddziału Związku i realizować jego cele statutowe, 

4. regularnie uiszczać składki członkowskie. 

 

§ 23. 

1. Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu podlegają odpowiedzialności 

    organizacyjnej. 

2. Karami organizacyjnymi są: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, 

   wykluczenie ze Związku. 

 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna i władze Związku 

 

§ 24. 

1. Władzami Związku są: 

    1) Walne Zebranie członków Związku, 

    2) Zarząd, 

    3) Komisja Rewizyjna, 

    4) Sąd Koleżeński. 

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują decyzje w formie uchwał, a Sąd Koleżeński w 

    formie orzeczeń. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał, dla których 

    statut przewiduje większość kwalifikowaną. 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do władz Związku 

    i przy podejmowaniu innych uchwał przez władze Związku uwzględnia się tylko głosy 

    oddane za i przeciw uchwale. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z funkcji członka władz Związku na wakujące 

     miejsce Zarząd powołuje na dalszy czas kadencji osobę spośród członków Związku. 

6. Członek władz Związku może być zawieszony w czynnościach w każdym czasie, z 

    ważnych powodów, w drodze uchwały Zarządu. 

 

 

Walne Zebranie członków 

 

§ 25. 

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie członków zwoływane przez Zarząd. 
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§ 26. 

1.  Do Walnego Zebrania członków należy: 

     1)  ustalenie ogólnych kierunków działania Związku na okres kadencji, 

     2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

          i Sądu Koleżeńskiego, 

     3)  wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

     4)  uchwalanie zmian statutu oraz regulaminu wyborów władz Związku, 

     5)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

          członków i dotyczących działalności statutowej Związku, 

     6)  uchwalanie regulaminu wyboru władz Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

          i Sądu Koleżeńskiego, 

     7)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku, 

     8)  odwoływanie członków władz Związku, 

     9)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

    11)  udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi, 

12) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

§ 27. 

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze członków celem złożenia przez władze 

    Związku sprawozdań z działalności za ubiegły rok nie później niż do 30 czerwca, 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Zarząd zawiadamia 

    członków co najmniej na 14 dni przez terminem zwołania Zebrania. 

 

§ 28. 

W Walnym Zebraniu członków udział biorą: 

1) z głosem decydującym – członkowie Związku, 

2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

 

§ 29. 

l.  Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się z inicjatywy Zarządu, na żądanie 

    Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 liczby członków Związku. 

2. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego 

    zwołania.  
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w terminie co najmniej 14 dni 

    od daty zgłoszenia żądania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało 

    zwołane. 

5. Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą również 

    żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem 

    wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Zarząd zawiadamia 

    członków co najmniej 14 dni przez terminem jego zwołania. 

 

§ 30 

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

    porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób 

    określony statutem. 

2. Członkowie Walnego Zebrania mogą podjąć uchwałę o rozszerzeniu porządku obrad. 

3. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 

    obecnych członków, z wyjątkiem wypadków przewidzianych statutem. 
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4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkami wskazanymi w 

    statucie. 

5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 

     i protokolant.  

5. Protokoły oraz karty do głosowania przechowuje Zarząd przez co najmniej dwie 

    kolejne kadencje władz. 

 

 

Zarząd 

 

§ 31. 

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie członków. 

2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od dnia 

    Walnego Zebrania członków wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, skarbnika 

    i sekretarza. 

§ 32. 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków, 

2)  reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu, 

3)  składanie na Walnym Zebraniu członków sprawozdania z działalności Zarządu 

     i Związku, 

4)  zarządzanie posiadanym majątkiem, 

5)  powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego, 

6)  powoływanie stałych i doraźnych komisji, kolegiów, sekcji, zespołów problemowych oraz 

     nadzorowanie ich działalności, 

7) podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych statutem. 

 

§ 33. 

l.  W przypadku nieobecności prezesa obradami kieruje wiceprezes lub inna osoba 

     funkcyjna Zarządu. 

2.  Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Uchwały podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku 

    równego rozłożenia się głosów decyduje głos kierującego obradami. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 34. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 

2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

 

§ 35. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrola wykonywania zadań programowych gospodarki finansowej Związku, 

2)  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

     usunięcia stwierdzonych uchybień, 

3)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków i występowanie 

     z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź o odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu 

     Zarządowi, 
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4)  występowanie z żądaniem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

     członków, 

5) sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

 

§ 36. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 37. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, 

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

 

§ 38. 

1. Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja orzeka w sprawach członków Związku. 

2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.  

 

§ 39. 

Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub Zarządu. 

 

§ 40. 

Sąd Koleżeński, na wniosek Zarządu lub rzecznika dyscyplinarnego, może zawiesić członka 

Związku w prawach członkowskich do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

 

§ 41. 

Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie członków, którego 

uchwały, podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków, są ostateczne. 

 

 

 

Rozdział V 

Majątek i koszty działalności Związku 

 

§ 42. 

l.   Majątek Związku stanowią ruchomości i fundusz. 

2.  Właścicielem majątku jest Związek. 

3.  Do składania oświadczeń, reprezentowania Związku oraz zaciągania zobowiązań 

     majątkowych i podpisywania w imieniu Związku uprawnieni są dwaj przedstawiciele 

     Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

4.  Majątek Związku może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

§ 43. 

Środki finansowe Związku stanowią: składki członkowskie, dotacje, subwencje, granty, 

darowizny, spadki, zapisy. 
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Rozdział VI 

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku 

 

§ 44. 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością co 

najmniej 2/3 głosów obecnych członków. 

 

§ 45. 

Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością co 

najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. 

 

§ 46. 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie członków zadecyduje 

równocześnie o przeznaczeniu majątku Związku i powoła komisję likwidacyjną. 

 

§ 47. 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku, 

2. przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich 

    osób bliskich na zasadach innych aniżeli w stosunku do osób trzecich, w szczególności 

    jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków lub pracowników oraz ich 

    osób bliskich na zasadach innych aniżeli w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

    wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

    uczestniczą członkowie Związku lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 48 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z 7 

kwietnia 1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach.  

 

 

 


