Statut Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom
Gospodarczym AntiFraud
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.

2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym
AntiFraud, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie AntiFraud.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego statutu.
§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i podlega
wpisowi do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§4
Celem Stowarzyszenia jest budowanie świadomości wśród przedsiębiorców w zakresie
bezpieczeństwa prawnego prowadzenia biznesu, zagrożeń przestępczością gospodarczą, a
także wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami w tym zakresie.
§5
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1.
2.
3.

prowadzenie kampanii społecznych i szkoleń mających na celu zwiększenie powszechnej
świadomości na temat zagrożenia przestępczością gospodarczą;
organizacja konferencji, sympozjów, kongresów i wykładów;
opracowywanie raportów i publikacji poświęconych przeciwdziałaniu przestępczości
gospodarczej;

4.

występowanie z inicjatywami legislacyjnymi, podejmowanie aktywnych działań na rzecz
zmian przepisów i tworzenia środowiska prawnego w zakresie realizacji celów
statutowych.
§6

1.

2.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z podmiotami
o podobnym profilu działalności, w tym także instytucjami i organizacjami o charakterze
zagranicznym lub ponadnarodowym.
Stowarzyszenie wspiera działania administracji publicznej w zakresie celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§7
1.
2.

3.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (jako członkowie
wspierający), działające w obszarach związanych z celami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zrzesza członków:
a)
zwyczajnych,
b)
wspierających,
c)
honorowych.
Członkowie Stowarzyszenia akceptują Statut i warunki członkostwa określone w
Statucie.
§8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i posiadających pełnię praw publicznych.
§9
1.

2.

3.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez
nich pisemnej deklaracji, na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu
uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia, Zarząd zawiadamia pisemnie
zainteresowanego.
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
zarejestrowanie Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą rejestracji
Stowarzyszenia w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)
uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
2)
czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
3)
czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
4)
zgłaszania postulatów oraz wniosków wobec organów Stowarzyszenia i żądania
informacji o sposobie ich załatwienia oraz do oceny działalności organów
Stowarzyszenia,
5)
otrzymywania od organów Stowarzyszenia wsparcia merytorycznego lub
organizacyjnego w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
6)
korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej
Stowarzyszenia.
§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)
2)
3)
4)

troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
przestrzegać Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
opłacać regularnie składki członkowskie.
§ 12

1.

2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać krajowa bądź zagraniczna prawna
lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która
zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych i
została przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu.
Do wyboru członków wspierających Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio
postanowienia §9 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
§ 13

1.

2.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dowód uznania za
działalność na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia została przyjęta w
poczet Członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Do wyboru członków honorowych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio
postanowienia §9 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
§ 14

1.

2.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego do organów Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym
w pracach i posiedzeniach organów Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i
obowiązki jak członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

1.

2.

3.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,
2)
wykluczenia przez Zarząd:
a)
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa lata,
b)
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia,
c)
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia
praw publicznych,
3)
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Uchwała Zarządu, jak również Uchwała Walnego Zebrania Członków (podjęta w związku
z odwołaniem od uchwały Zarządu) powinna określać podstawę pozbawienia
członkostwa w Stowarzyszeniu, jak również uzasadnienie podjęcia uchwały o danej
treści.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16
Organami Stowarzyszenia są:
a)
b)
c)

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 17

Organy Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów.
§ 18
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia (za wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru
organów Stowarzyszenia o których mowa w § 17) zapadają w głosowaniu jawnym (chyba że
dotyczą spraw osobowych) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Statutu), chyba że

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania dla danej
sprawy. Na wniosek członka organu organ Stowarzyszenia może zarządzić głosowanie w trybie
tajnym.
§ 19
1.

2.
3.

Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 2 lata i jest to kadencja
wspólna, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu
Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów –
członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a.
upływu kadencji, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków , zatwierdzającego sprawozdanie za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Zarządu

4.

b.
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c.
pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d.
odwołania przez Walne Zebranie Członków
W razie gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich
kadencji uzupełnieniu ich składu nastąpić w drodze kooptacji do końca upływu kadencji,
której dokonuje Walne Zebranie Członków.
§ 20

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i
co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków.
Na Walnym Zebraniu Członków zwołanym ponownie ze względu na brak kworum
uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu ilość obecnych i
uprawnionych do głosowania członków.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)
z własnej inicjatywy,
b)
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8.

Zebranie zwołuje się poprzez pisemne poinformowanie członków o terminie, miejscu i
godzinie zebrania za pomocą adresu e-mail wpisanego na listę kontaktów
elektronicznych prowadzoną przez Zarząd.
§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian w Statucie,
wybór i odwoływanie wszystkich członków organów Stowarzyszenia,
udzielanie członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Stowarzyszenia,
ustalanie i zmiana wysokości składek członkowskich;
inne sprawy przewidziane przez prawo.
§ 22

1.

2.

3.
4.
5.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
Zarząd liczy od trzech do pięciu członków, w tym co najmniej:
a)
Prezesa Zarządu,
b)
Skarbnika,
c)
Sekretarza
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)
9)
10)

sporządzanie co roku sprawozdania z działalności Zarządu,
zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
inne sprawy przewidziane przez prawo.
§ 24

1.
2.

3.

4.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
Ocena sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i wewnętrznymi
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedkładanie Walnemu Zebraniu
Członków wyników tej oceny.
2)
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z
działalności Komisji Rewizyjnej
3)
zgłaszanie wniosków i opiniowanie w przedmiocie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych zwykłą
większością głosów na Walnym Zebraniu Członków, w tym z Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 25
1.

2.
3.
4.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a)
składki członkowskie,
b)
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c)
dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d)
dochody z działalności gospodarczej – o ile Walne Zebranie Członków podejmie
uchwałę w trybie ust. 5 poniżej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
2)
69.10.Z - Działalność prawnicza
3)
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

5.

6.

4)
82.30.Z - Usługi związane z organizacją kongresów, targów i wystaw
5)
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
6)
94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie
może podjąć Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków, po czym wystąpi o
uzyskanie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest
przekazywany wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między członków Stowarzyszenia.
§ 26

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do
zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z innym
członkiem Zarządu działający łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Statutu)
§ 28
1.

2.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Statutu)
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu:
Podpisano:
…………..
…………..
…………..

