
 

 

Załącznik do Uchwały nr 2/2019 z dnia 16 października 2019 r. 

 

REGULAMIN  

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO 

„DEFENSOR IURIS” 

 

§ 1 

[ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 

1. Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa 

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( t.j.: Dz.U. 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego regulaminu w formie stowarzyszenia 

zwykłego. 

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk. 

5. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 2 

[ CELE STOWARZYSZENIA ] 

 

1. Cele funkcjonowania Stowarzyszenia są następujące:  

a. współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu 

i stosowaniu prawa, 

b. przyczynianie się do umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. upowszechnianie i ochrona  demokracji, 

d. podnoszenie i pogłębianie kultury oraz świadomości prawnej wśród społeczeństwa, 

e. dążenie do integracji środowiska adwokackiego dla realizacji wspólnych dla tego 

środowiska celów, wspieranie działań samorządu adwokackiego, 

f. upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach adwokatury oraz adwokatów, 

g. współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  



 

 

a. podejmowanie działań informacyjnych związanych z funkcjonowaniem adwokatury, 

samorządu adwokackiego, a także samego Stowarzyszenia,  

b. podejmowanie i wspieranie działań służących podnoszeniu i pogłębianiu świadomości 

oraz kultury prawnej społeczeństwa, w tym także inicjatyw społecznych i obywatelskich, 

c. inicjowanie oraz wspieranie działań edukacyjnych we współpracy z placówkami 

szkolnymi i przedszkolnymi, 

d. organizowanie szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji członków adwokatury 

oraz członków innych zawodów prawniczych, 

e. podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,  

f. współpracę ze stowarzyszeniami o podobnych celach, 

g. współpracę z organami samorządów prawniczych, 

h. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami 

w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 

i. działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 

zbieżnym z celami Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

[ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ] 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych, 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej Członkiem zwyczajnym, może zostać 

adwokat oraz aplikant adwokacki, który łącznie: 

a. złożył pisemną deklarację, w której wyraził gotowość do aktywnego uczestniczenia 

w działalności Stowarzyszenia i regularnego uiszczania składek członkowskich, 

b. przedstawił pisemną rekomendację dwóch Członków zwyczajnych, 

c. uzyskał zgodę wyrażoną w formie uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

3. Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 2. c. 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ wszystkich Członków Zwyczajnych – w 

ciągu miesiąca od daty doręczenia wniosku oraz dokumentów wskazanych w lit. a.-b. 

Zarządowi Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia, zwanym dalej Członkiem honorowym, może zostać 

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, na jej wniosek lub wniosek dwóch 

Członków zwyczajnych, za pisemną zgodą osoby, której wniosek dotyczy, która łącznie: 

a. swoimi działaniami szczególnie wspiera Stowarzyszenie, 

b. uzyskała rekomendację dwóch Członków zwyczajnych, 

c. uzyskała aprobatę wyrażoną w formie uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia. 



 

 

5. Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie, o którym mowa w ust. 

4. c. większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ wszystkich Członków zwyczajnych – 

w ciągu miesiąca od daty doręczenia pisemnego wniosku oraz rekomendacji, o której mowa w 

lit. b. Zarządowi Stowarzyszenia. 

6. Brak uzyskania większości głosów, o której mowa w ust. 3 lub ust. 5 skutkuje podjęciem 

uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia 

w charakterze członka i wymaga sporządzenia uzasadnienia przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia osobie ubiegającej się 

o członkostwo oraz osobom wnioskującym o członkostwo w przypadku, o którym mowa 

w ust. 3 przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem 

Zarządu Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia. Odwołanie 

wniesione po terminie pozostawiane jest bez rozpoznania. Odwołanie wniesione w terminie 

jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jednakże nie później 

niż w terminie miesiąca od doręczenia odwołania Zarządowi Stowarzyszenia. Po wniesieniu 

odwołania, wyrażenie zgody na członkostwo następuje w drodze uchwały Zebrania 

Członków Stowarzyszenia o uwzględnieniu odwołania, podjętej większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej ½ wszystkich Członków zwyczajnych. Brak uzyskania większości 

głosów skutkuje podjęciem uchwały oddalającej odwołanie, która ma charakter ostateczny. 

7. ( skreślony ) 

8. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w Zebraniu Członków, w tym w wyborach do władz 

Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia i jego organów, 

d. korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności 

do Stowarzyszenia, 

9. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania 

Stowarzyszenia Zarządowi Stowarzyszenia lub podczas Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, 

c. niezwłocznego poinformowania Koordynatora Stowarzyszenia, jednakże nie później niż 

w terminie 3 dni, o zaistnieniu przesłanek uzasadniających stwierdzenie ustania jego 

członkostwa, 

d. podejmowania inicjatywy w zakresie usprawnienia pracy Stowarzyszenia, poprzez 

przedkładanie propozycji Koordynatorowi Stowarzyszenia lub podczas Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, 

e. aktywnego brania udziału w pracach Stowarzyszenia dla realizacji jego celów, 

w tym uczestniczenia w Zebraniach Członków Stowarzyszenia, 

f. zadeklarowania i udziału w pracach przynajmniej jednego z Zespołów Stowarzyszenia, 



 

 

g. regularnego opłacania składek członkowskich. 

10. Członkowie honorowi posiadają prawa Członków zwyczajnych, z wyłączeniem biernego 

i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania w ramach Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. Mogą oni uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz 

prezentować swoją opinię w ramach obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia. Członkowie 

honorowi mają obowiązek przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, a także 

niezwłocznego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia, jednakże nie później niż w terminie 

3 dni, o zaistnieniu przesłanek uzasadniających stwierdzenie ustania jego członkostwa. 

11. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

12. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu lub 

Członków zwyczajnych reprezentujących 1/3 wszystkich Członków zwyczajnych, Zebranie 

Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie pozbawienia funkcji Członka 

honorowego, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ wszystkich Członków 

zwyczajnych. 

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. złożenia Zarządowi Stowarzyszenia przez Członka zwyczajnego lub Członka 

honorowego, którego rezygnacja dotyczy, pisemnego oświadczenia Członka 

o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 

b. skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich, przy czym nie dotyczy to 

sytuacji, gdy skreślenie z listy aplikantów adwokackich stanowi konsekwencję złożenia 

wniosku o wpis na listę adwokatów (tzw. okres przejściowy), 

c. śmierci Członka, 

d. utraty przez Członka honorowego pełnej zdolności do czynności prawnych. 

14. Stwierdzenie ustania członkostwa w przypadku, o którym mowa w ust. 13 a-b oraz c. 

następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia większością głosów w 

obecności co najmniej ½ Członków Zarządu, na wniosek zainteresowanego lub z urzędu. 

15. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

a. nieprzestrzegania przez Członka zwyczajnego lub Członka honorowego postanowień 

Regulaminu lub uchwał władz, 

b. podejmowania przez Członka zwyczajnego lub Członka honorowego działań 

sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 

c. podejmowania przez Członka zwyczajnego lub Członka honorowego działań na szkodę 

Stowarzyszenia, 

d. odmowy uiszczania składek lub zaprzestania ich płacenia przez okres co najmniej 

sześciu miesięcy. 

16. Wniosek o wykluczenie Członka ze Stowarzyszenia może złożyć grupa co najmniej 1/3 

Członków zwyczajnych lub Członek Zarządu. 

17. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje w formie jednogłośnej uchwały 

Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała wymaga uzasadnienia. 



 

 

18. Osoba wykluczona lub osoba, wobec której stwierdzono ustanie członkostwa, ma prawo 

do wniesienia odwołania do Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu 

Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia uchwały na piśmie.  

19. Odwołanie, o którym mowa w ust. 18, wniesione po terminie pozostawiane jest bez 

rozpoznania.  

20. Odwołanie, o którym mowa w ust. 18, wniesione w terminie jest rozpatrywane na najbliższym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od 

doręczenia odwołania Zarządowi Stowarzyszenia.  

21. Po rozpoznaniu odwołania, o którym mowa w ust. 18 i ust. 20, Zebranie Członków 

Stowarzyszenia rozstrzyga w formie uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

½ wszystkich Członków zwyczajnych. Brak uzyskania większości głosów skutkuje podjęciem 

uchwały oddalającej odwołanie, która ma charakter ostateczny. 

 

§ 4 

[ WŁADZE STOWARZYSZENIA ] 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Zebraniem Członków, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwane dalej Zarządem. 

2. Zebranie Członków stanowią wszyscy Członkowie zwyczajni. 

3. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje 

we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

4. Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem: 

a. głosowań w sprawach przyjęcia lub odwołania Członka zwyczajnego oraz Członka 

honorowego, 

b. głosowań wyborczych, 

c. głosowania poprzedzonego wnioskiem 1/5 Zebrania Członków o przeprowadzenie 

głosowania tajnego. 

- które przeprowadzane są w głosowaniu tajnym. 

5. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin 

stanowi inaczej. 

6. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

a. ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. wybór i odwołanie Zarządu, 

c. przyjmowanie i odwoływanie Członków, w sposób określony w Regulaminie, 

d. uchwalanie zmian Regulaminu,  

e. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

f. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 



 

 

wieczystego, 

g. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 

h. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki, 

i. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej 

umowy, 

j. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 

10.000 zł, 

k. udzielanie absolutorium Zarządowi. 

7. Zebranie Członków zwołuje: 

a. Zarząd, 

b. Zarząd na wniosek 1/3 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

c. 1/3 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. Zebrania Członków zwoływane są co najmniej raz w roku. W przypadku zaniechania realizacji 

tego obowiązku przez Zarząd, 1/3 Członków zwyczajnych ma prawo do zwołania Zebrania. 

9. Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego braku lub nieobecności – 

Wiceprezes, a w przypadku jego braku lub nieobecności - Przewodniczący Zebrania wybrany 

przez Zebranie Członków. 

10. Zebranie Członków wybiera Zarząd spośród Członków zwyczajnych, na czteroletnią kadencję. 

W przypadku rezygnacji lub ustania Członkostwa w Stowarzyszeniu któregokolwiek z 

członków Zarządu, Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, przy czym nie 

wydłuża to kadencji nowo wybranego członka, a stanowi kontynuację dotychczasowej 

kadencji. 

11. Zebranie Członków zwoływane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, podejmuje 

uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium. 

12. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków większością 3/4 głosów w obecności 

co najmniej ½ wszystkich Członków zwyczajnych. 

13. Zarząd składa się z 3-5 Członków, przy czym każdorazowo Członkiem Zarządu musi być co 

najmniej jeden adwokat i co najmniej jeden aplikant adwokacki. Decyzję o ilości Członków 

Zarządu podejmuje Zebranie Członków, przed głosowaniem w odniesieniu do zgłoszonych 

kandydatur. 

14. Członkowie Zarządu wybierają jednomyślnie spośród swojego składu: Prezesa 

Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Koordynatora Stowarzyszenia. 

15. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie w obecności wszystkich jego Członków, chyba że 

Regulamin stanowi inaczej. 

16. Prezesem Stowarzyszenia może być wyłącznie adwokat. 

17. Prezes Stowarzyszenia: 

a. reprezentuje Zarząd, 

b. zwołuje zebrania Zarządu przynajmniej raz w miesiącu, 

c. odpowiada za koordynację prac Zarządu, 



 

 

d. powierza zadania pozostałym członkom Zarządu, 

e. udziela upoważnienia do zastępowania go w określonych czynnościach 

przez Wiceprezesa Stowarzyszenia, 

f. w przypadku równej liczby głosów Członków Zarządu, ma głos decydujący. 

18. Wiceprezes Stowarzyszenia: 

a. wspomaga działalność Prezesa Stowarzyszenia,  

b. w wyjątkowych wypadkach, zastępuje Prezesa w jego obowiązkach. 

19. Koordynator Stowarzyszenia: 

a. odpowiada za terminowość realizacji zobowiązań nałożonych na Stowarzyszenie oraz 

poszczególnych Członków Stowarzyszenia, w tym weryfikację terminowości opłacania 

przez nich składek, 

b. przyjmuje zgłoszenia, sugestie, uwagi ze strony Członków Stowarzyszenia w zakresie 

funkcjonowania działalności Stowarzyszenia oraz Zarządu, 

c. współpracuje z Kierownikami Zespołów Stowarzyszenia,  

d. nadzoruje działalność Zespołów Stowarzyszenia, 

e. może zlecać zadania Kierownikom poszczególnych Zespołów Stowarzyszenia, 

f. w uzasadnionych wypadkach, za zgodą Prezesa Zarządu, może czasowo, jednakże na 

okres nie dłuższy niż pół roku, przekazać część swoich obowiązków innemu członkowi 

Zarządu, za pisemną zgodą tego Członka Zarządu, 

20. Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia może składać każdy z członków 

Zarządu samodzielnie. 

21. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a. prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym podejmowanie czynności zwykłego zarządu 

oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c. zwoływanie Zebrania Członków, 

d. podejmowanie innych czynności, wynikających z Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. 

22. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga 

zgody Zebrania Członków wyrażonej w formie uchwały większością ¾ głosów w obecności co 

najmniej ¾ wszystkich Członków zwyczajnych. Są to w szczególności czynności wymienione 

w ust. 6 f-j.  

 

§ 5 

[ ZESPOŁY STOWARZYSZENIA ] 

 

1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać Zespoły Stowarzyszenia, zwane dalej Zespołami, 

2. Zespoły są tworzone, znoszone, łączone i przekształcane przez Zarząd, w formie 

jednomyślnej uchwały. 

3. Przedmiotem działalności Zespołu jest określona w uchwale część zadań Stowarzyszenia. 



 

 

4. Każdy Członek zwyczajny ma obowiązek udziału w pracach przynajmniej jednego Zespołu. 

5. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w pracach każdego Zespołu, będąc także jego 

głosem doradczym. 

6. Każdym Zespołem kieruje Kierownik Zespołu, zwany dalej Kierownikiem. 

7. Kierownikiem może zostać Członek zwyczajny. 

8. Kierownik wybierany jest przez Zarząd zwykłą większością głosów. 

9. W przypadku niewskazania Kierownika przez Zespół w terminie miesiąca od dnia powołania 

Zarządu, Kierownika powołuje Prezes Zarządu na wniosek Koordynatora, 

10. Kierownik może zostać odwołany przez Zarząd jednomyślnie na wniosek 1/4 wszystkich 

Członków Zespołu lub na wniosek Koordynatora, jedynie z ważnych powodów. 

11. Kadencja Kierownika odpowiada kadencji członków Zarządu. 

12. Do zadań Kierownika należy: 

a. współpraca z Koordynatorem, w tym zgłaszanie Koordynatorowi nieprawidłowości 

związanych z funkcjonowaniem Zespołu, 

b. zgłaszanie Koordynatorowi propozycji w zakresie zmian funkcjonowania i organizacji 

Stowarzyszenia, 

c. współpraca i aktywizowanie członków Zespołu,  

d. współpraca z innymi Zespołami, w tym ich Kierownikami, 

e. dbanie o rzetelne i terminowe realizowanie zobowiązań w zakresie prac Zespołu. 

 

§ 6 

[ FUNDUSZE STOWARZYSZENIA ] 

 

 Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z: 

a. składek członkowskich, 

b. dotacji, 

c. darowizn, 

d. zbiórek publicznych, 

e. spadków, zapisów, 

f. dochodów z majątku stowarzyszenia. 

 

§ 7 

[ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ] 

 
1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie 

Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków 

zwyczajnych.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa 

przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 



 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

– Prawo o stowarzyszeniach. 

4. Regulamin podpisany został w dwóch egzemplarzach. 


