
 

 

Warsaw 2723782.4 

STATUT STOWARZYSZENIA 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, 

Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 

§2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, 

poz. 104 z późn. zm.) 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. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania, a w szczególności członkiem Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji (Ligue 

Internationale du Droit de la Concurrence), zwanej dalej „LIDC". 

§6 

Celami Stowarzyszenia są: 

1) promowanie idei swobodnej i uczciwej konkurencji; 

2) upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych ochrony konkurencji w Polsce 

i poza jej granicami; 

3) popularyzacja przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony 

konkurencji oraz inicjowanie i wspieranie działań dostosowujących polskie prawo 

konkurencji do prawa europejskiego; 

4) prowadzenie studiów porównawczych w zakresie prawa konkurencji; 

5) prowadzenie badań i studiów związanych z porozumieniami międzynarodowymi 

dotyczącymi prawa konkurencji. 
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§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie 

ochrony konkurencji; 

2) opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony konkurencji; 

3) organizowanie i popieranie organizowanych przez inne osoby konferencji, seminariów 

i szkoleń, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia; 

4) ułatwianie kontaktów osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przedmiotem 

działania Stowarzyszenia; 

5) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej 

i uczciwej konkurencji w kraju i za granicą. 

§8 

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Członkowie 

Stowarzyszenia mogą jednak otrzymywać wynagrodzenie za wymagające znacznego 

nakładu pracy przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa konkurencji, w tym 

skierowanych do sędziów, jeżeli to wynagrodzenie jest finansowane ze źródeł zewnętrznych, 

w szczególności z pozyskanych przez Stowarzyszenie środków z funduszy europejskich. 

Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

§9 

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby zainteresowane problematyką prawa 

konkurencji, które zamierzają realizować cele Stowarzyszenia. 

2. Istnieją trzy kategorie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Kategoriami": 

(a) członkowie zwyczajni 

(b) członkowie LIDC oraz 

(c) członkowie wspierający. 

3. Osoby fizyczne mogą zostać albo członkiem zwyczajnym albo członkiem LIDC. Osoby 

prawne mogą zostać jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 

§10 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 

(a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

(b) dbać o jego dobre imię, 

(c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

(d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa, 

(e) regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 31 marca każdego 

roku, z góry za dany rok, a jeśli przyjęcie do grona członków nastąpiło po tej 
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dacie – odpowiednio w ciągu miesiąca po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia 

przyjęcia odpowiednią uchwałą zarządu, 

(f) aktualizować swoje dane kontaktowe (w tym: adres korespondencyjny i adres 

poczty elektronicznej e-mail) po ewentualnych zmianach względem informacji 

podanych w deklaracji członkowskiej. 

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności 

Stowarzyszenia, w szczególności przez: 

(a) branie udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia; 

(b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

(c) korzystanie z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

(d) korzystanie z wszelkich udogodnień jakie stwarza swoim członkom 

Stowarzyszenie. 

4. Członkowie zwyczajni nie korzystają z uprawnień wynikających z członkostwa 

Stowarzyszenia w LIDC. Członkowie LIDC posiadają wszystkie prawa i obowiązki 

członków zwyczajnych, a ponadto mogą korzystać z uprawnień wynikających z 

członkostwa Stowarzyszenia w LIDC. 

5. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w ust. 3 pkt a, b i d niniejszego paragrafu. Formę i rodzaj wspierania 

Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia. 

6. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić wysokość składek należnych od poszczególnych 

Kategorii w różnej wysokości, odpowiadającej różnym zakresom praw poszczególnych 

Kategorii. 

§11 

1. Członkostwo zwyczajne i członkostwo LIDC w Stowarzyszeniu nabywa się przez 

przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

Osoby ubiegające się o członkostwo w Stowarzyszeniu składają deklarację, w której 

określają wybraną przez siebie Kategorię. 

2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia 

Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zwykłą 

większością głosów. 

3. Po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zmiana Kategorii następuje przez 

złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia. Zmiana Kategorii staje się skuteczna w 

dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono oświadczenie, nie 

wcześniej jednak niż w dniu uiszczeniu składki za pierwszy rok obowiązywania zmiany 

członkostwa w wysokości obowiązującej dla nowo przyjętej Kategorii. 
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§12 

Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie zamieszkali na stałe w Polsce, 

a członkami wspierającymi także przedsiębiorstwa mające siedzibę za granicą. 

§13 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 

2) wykluczenie przez Zarząd: 

(a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

(b) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia, 

(c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, 

(d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków 

Stowarzyszenia z przyczyn określonych literą a, b niniejszego paragrafu, 

(e) ze względu na utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku 

sądu; 

3) śmierć członka. 

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków; odwołanie powinno być wniesione co najmniej 21 dni 

przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członków wspierających. 

 

Rozdział II Władze Stowarzyszenia 

§14 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna.  

§15 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§16 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
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2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub 

częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ 

członków Walnego Zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach 

porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny sposób, w 

tym za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad.  

3. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono skutecznie obradować bez 

względu na liczbę uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosu członkowie LIDC i członkowie 

zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i 

zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

(a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

(b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

(d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

(e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(f) uchwalanie zmian statutu, 

(g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji, 

(h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

(i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

(j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków. 

7. Zmiana statutu, wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy 

obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie, a bez względu na liczbę 

obecnych w II terminie Walnego Zebrania. 

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

§18 

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

3-letnią kadencję. 

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i 1-3 członków. 

3. Prezesa powołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
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5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

6. Do kompetencji Zarządu należy:  

(a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

(b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

(c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

(d) zwoływanie Walnego Zebrania, 

(e) ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i członków 

LIDC. 

7. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych 

władz Stowarzyszenia. 

8. Uchwały Zarządu zapadaj ą zwykłą większością głosów. 

9. W miejsce członków Zarządu ustępujących w trakcie kadencji, Zarząd może 

dokooptować nowych członków; liczba członków dokooptowanych nie może stanowić 

więcej niż 1/3 pierwotnego składu Zarządu. 

§19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne 

Zebranie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego 

członka. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

(a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

(b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu, 

(c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

4. W miejsce członka Komisji Rewizyjnej ustępującego w trakcie kadencji; Komisja 

Rewizyjna może dokooptować nowego członka. 

§20 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub upoważniony przez Zarząd członek 

Stowarzyszenia. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i 

członek Zarządu lub dwóch członków Zarządu, działających łącznie. 

§21 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 

Prawa o stowarzyszeniach. 


