STATUT STOWARZYSZENIA
„Stowarzyszenie Libertariańskie”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Libertariańskie”, w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych Wrocław.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr
79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2
1. Celem Stowarzyszenia jest :
a) promowanie wolności w zakresach: światopoglądu, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń,
ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, informacji i prawa do obrony,
b) działalność kulturalna, w szczególności wspieranie i promowanie kultury wolnościowej,
c) utrwalanie i promowanie idei klasycznego liberalizmu i libertarianizmu,
d) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, dotyczącej aspektów społecznych, politycznych i
ekonomicznych
e) promowanie odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego,
f) kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie,
g) działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza, w tym prowadzenie i wspieranie edukacji
nieformalnej,
h) wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynnej),
i) działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej,
j) podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów
społecznych,
k) integracja międzypokoleniowa,
l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
n) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
o) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

p) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
q) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
r) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
s) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
t) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
u) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
v) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
w) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
2. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność odpłatna oraz
nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być
prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz
wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być działalność w zakresie zgodnym
z celami statutowymi Stowarzyszenia.
§3
W zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi następujące działania:
a) organizacja oraz udział w dyskusjach publicznych, debatach, konferencjach,
b) realizacja projektów o charakterze artystycznym, edukacyjnym, społecznym i kulturalnym,
c) prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych,
d) organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym i sportowym,
e) organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia,
f) stworzenie sieci wolontariuszy,
g) wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i wyjazdy
integracyjne w myśl i na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
h) promowanie efektywnych wzorców integracji międzypokoleniowej,
i) działalność charytatywną,
j) realizacja kampanii społecznych i informacyjnych.
§4
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współpracować z osobami prawnymi oraz
fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§6
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec:
a) który ukończył 16 lat,
b) który złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) który przedstawi pozytywną opinię pięciu członków Stowarzyszenia,
d) wobec którego nie istnieje ważna przyczyna będąca przeciwwskazaniem do członkostwa.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od dnia
wpływu deklaracji członkowskiej w formie uchwały podejmuje Zarząd. Zarząd może odmówić
członkostwa bez podania przyczyn.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§7
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu
wydanej w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu deklaracji.
3. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa
jak członek zwyczajny.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Zwolniony jest natomiast z obowiązku
opłacania składek członkowskich.
§8
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest przyjmowany przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

4. Członek honorowy posiada takie prawa, jak członek zwyczajny, z wyłączeniem biernego i
czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy nie może narażać na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia.
§9
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
JEDNOSTKI TERENOWE
§ 10
1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz koła.
2. Oddziały posiadają osobowość prawną.
3. Koła są jednostkami terenowymi stowarzyszenia lub oddziału, nieposiadającymi osobowości
prawnej.
4. Oddziały oraz koła tworzone są uchwałą (odpowiednio) Komitetu Założycielskiego Oddziału lub
Koła. Potrzeba 15 osób do utworzenia oddziału i 3 osób do utworzenia koła. O utworzeniu oddziału
lub koła odpowiednio jego Zarząd lub Przewodniczący są zobowiązani poinformować władze
Stowarzyszenia (oraz oddziału, jeśli koło jest jednostką terenową oddziału) pocztą elektroniczną lub
listem poleconym w ciągu 5 dni roboczych od jego utworzenia pod rygorem nieważności uchwały
założycielskiej. W ciągu 14 dni roboczych Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały wyraża lub
odmawia wyrażenia zgody na powołanie koła lub oddziału, o czym informuje odpowiednio
Przewodniczącego koła lub Zarząd oddziału.
5. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, stanowiące ogół jego członków.
6. Na założycielskim Walnym Zgromadzeniu Oddziału wybiera się Zarząd Oddziału, który składa się
z co najmniej 3 członków, w tym prezesa, oraz Komisję Rewizyjną oddziału, która składa się z co
najmniej 2 członków. Oddziały mogą powołać także inne organy, których działalność określają
odpowiednie regulaminy lub inne dokumenty wewnętrzne przyjęte przez Walne Zgromadzenie
Oddziału.
7. Jeśli odrębne dokumenty wewnętrzne nie stanowią inaczej, w nieuregulowanych sprawach
dotyczących władz oddziałów stosuje się odpowiednio zapisy statutowe, dotyczące władz
Stowarzyszenia
8. Najwyższą władzą koła jest Zgromadzenie Koła, stanowiące ogół jego członków.
9. Na założycielskim Zgromadzeniu Koła wybiera się Przewodniczącego Koła, którego zadaniem jest
reprezentacja koła. Koła mogą powołać także inne organy, w tym kolegialny zarząd, których
działalność określają odpowiednie regulaminy lub inne dokumenty wewnętrzne przyjęte przez
Zgromadzenie Koła.
10. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może wprowadzić dodatkowe regulacje
działalności oddziałów i kół w postaci regulaminów lub innych dokumentów wewnętrznych. Może
także upoważnić Zarząd do utworzenia, uchwalenia i wprowadzenia takich regulacji w zakresie
ogólnym lub ograniczonym do spraw wyszczególnionych w uchwale upoważniającej. Oddziały i koła

mogą dodatkowo wprowadzać własne regulacje, które nie mogą stać w sprzeczności z zapisami
Statutu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Walne Zgromadzenie
§ 12
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej
b) 20% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Po otrzymaniu poprawnie sformułowanego wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
Zarząd ma 14 dni na zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
4. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd w trybie określonym w
pkt. 2. lub pkt. 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest uchwałą Komisji Rewizyjnej w
ciągu 14 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2. lub pkt. 3.
5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem. Sposób powiadomienia osób mogących brać udział w Walnym
Zgromadzeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków określa stosowna uchwała Zarządu.
6. Walne Zgromadzenie Członków może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę
przybyłych członków Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają
większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej dwóch członków uprawnionych do
głosowania zażąda inaczej.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8. Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się z pomocą środków komunikacji na odległość
(m.in. telekonferencja, wideokonferencja). Szczegółowe zasady przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia Członków z pomocą środków komunikacji na odległość ustala Zarząd w postaci
regulaminu.
Zarząd
§ 13
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 do 6 osób, w tym prezesa, wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd
spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na kadencję dwuletnią.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z pomocą środków komunikacji na odległość (m.in.
telekonferencja, wideokonferencja).
Komisja Rewizyjna
§ 14
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od
Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz do
żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z
członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
7. Komisja Rewizyjna wybierana jest na kadencję dwuletnią.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się z pomocą środków komunikacji na odległość
(m.in. telekonferencja, wideokonferencja).
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje sędziów Sądu Koleżeńskiego. Regulamin działania
Sądu Koleżeńskiego uchwala Zarząd.
§ 15
W razie, gdy skład jakichkolwiek władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie pomiędzy
Walnymi Zgromadzeniami Członków, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 16
1. Dochodami Stowarzyszenia stanowiącymi i zwiększającymi jego majątek są w szczególności:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z darowizn od instytucji i podmiotów gospodarczych,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacje i subwencje od osób prawnych,
f) dochody z ofiarności publicznej,
g) wpływy z odsetek od lokat i rachunków bankowych,
h) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
i) nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
j) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
k) inne źródła dopuszczone prawem.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany
jest podpis co najmniej jednego członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5. Całość dochodów Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.
6. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi
owi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ich osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Władz Stowarzyszenia
lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeśliby przekazanie to następowało bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Władz
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba żeby to wykorzystanie bezpośrednio wynikało ze statutowego celu
Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia bądź
ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
bezwzględną większością głosów.
2. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
na zgodny wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

