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Statut Stowarzyszenia  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§1. Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem, nosi nazwę Instytut Informatyki 

Śledczej i jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. 

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym. 

§4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 

§5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. 

§6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się 

możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i 

organizacyjnej. 

§7. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. 

§8. Wszelkie pieczęcie i oznaki zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 

wniosek Zarządu. 

§9. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

  

Rozdział II 

Cele i formy działania Stowarzyszenia  

 

§1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1. promowanie wiedzy o informatyce śledczej, 

2. integracja środowiska specjalistów i biegłych sądowych z zakresu kryminalistyki, 

informatyki śledczej i przestępstw komputerowych, 

3. opiniowanie aktów prawnych, dotyczących w szczególności informatyki śledczej, 

biegłych sądowych z zakresu informatyki, instytucji specjalistycznych,  

przestępstw komputerowych jak i dowodów elektronicznych, 

4. współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, i 

organizacjami społeczno - zawodowymi w zakresie nawiązywania kontaktów i 

wymiany doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i 

organizacjami o podobnym profilu działania. 

§2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności poprzez: 

1. prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje członków Stowarzyszenia, 
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2. prowadzenie szkoleń dla specjalistów spoza Stowarzyszenia, 

3. organizowanie i prowadzenie w szczególności konferencji, spotkań, kursów, 

sympozjów, wykładów, pokazów, wystaw, odczytów, seminariów, 

4. wydawanie certyfikatów, potwierdzających posiadaną wiedzę z zakresu 

informatyki śledczej i technik komputerowych, 

5. przedstawianie właściwym władzom i organom wniosków, opinii, ekspertyz i 

projektów aktów prawnych, związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia, 

6. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla środowiska specjalistów 

kryminalistyki, informatyki śledczej i przestępczości komputerowej, 

7. stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do poczucia godności zawodowej 

wywodzącej się z profesjonalnego, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki 

wykonywania pracy i zawodu, 

8. organizowanie konferencji i spotkań o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, 

9. wymiana doświadczeń w zakresie metod działania, technik i narzędzi, 

10. tworzenie i wykorzystywanie wspólnych baz danych dla potrzeb ekspertyz, 

11. kreowanie i popularyzacja światowych standardów zakresie opiniowania 

związanego z przestępczością komputerową, 

12. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym 

samym lub podobnym charakterze, 

13. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, 

14. uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących w 

szczególności informatyki śledczej, przestępczości związanej z wykorzystaniem 

nowych technologii, działalności biegłych sądowych, ekspertów, 

15. popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków 

Stowarzyszenia i powstawania kolejnych struktur terenowych, 

16. publikacje i inne formy upowszechniania informacji, 

17. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki 

śledczej i przestępstw komputerowych, 

18. tworzenie jednostek organizacyjno-prawnych, także z zastosowaniem przepisów 

ustawy o szkolnictwie wyższym, 

19. działalność edukacyjną, pod warunkiem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o Systemie Oświaty. 

  

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki  

 

§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych, 

b. członków wspierających, 

c. członków honorowych, 

§2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§3. Członek zwyczajny: 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, posiadająca odpowiednią wiedzę i kwalifikację lub której 

działalność związana jest z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
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2. Członkiem Zwyczajnym może być  tylko osoba, która uzyskała rekomendację co 

najmniej dwóch członków stowarzyszenia. 

3. Przyjęcia w poczet członków może dokonać Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 

najpóźniej dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. 

4. Członek zwyczajny ma prawo:  

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

c. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych 

działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:  

a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b. regularnego opłacania składek członkowskich, 

c. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. 

§4. Członek honorowy: 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla rozwoju informatyki śledczej, uzyskawszy rekomendacje co 

najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§5. Członek wspierający: 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna 

uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową. 

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

podpisanej deklaracji. 

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do 

władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. 

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej 

deklaracji. 

§6. Ustanie członkostwa: 

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy 

członków lub wykluczeniu członka. 

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

b. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem 

wspierającym, 

c. wykluczenia członka za stowarzyszenia. 

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a. działania na szkodę Stowarzyszenia, 
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b. naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

stowarzyszenia, 

c. popełnienie czynu haniebnego, 

d. nieopłacania wymaganych składek pomimo pisemnego poinformowania w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o zaleganiu z wpłatami za 

składki. Informacja zostanie wysłana na ostatni podany przez członka 

adres. 

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie 

do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. 

  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia  

 

§1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem", 

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem", 

3. Komisja Rewizyjna. 

§2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, powoływanych na okres wspólnej kadencji, 

trwa 3 lata. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 członków 

Walne Zebranie może wybrać delegatów, którzy uczestniczyć będą w kolejnych Walnych 

Zebraniach. Czas trwania kadencji Delegatów określa uchwała Walnego Zebrania, przy 

czym nie może ona trwać dłużej niż 3 lata. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące 

członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu stosuje się odpowiednio 

do Delegatów. Wybór Delegatów następuje w głosowaniu jawnym, spośród kandydatur 

zaproponowanych przez co najmniej trzech członków Walnego Zebrania. 

§3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji, w danym organie będzie mniej niż 3 

członków obieralnych, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów 

uzupełniających. 

§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania mogą 

być:  

a. zwyczajne, 

b. nadzwyczajne, 

c. robocze. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania  Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem obrad. 

3. Powiadomienie członków o terminie posiedzenia Walnego Zebrania może odbyć się 

pisemnie, osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd 

"Stowarzyszenia". 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:  

a. z inicjatywy Zarządu, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia 

wniosku o jego zwołanie. 

7. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem Walnego 

Zebrania. 

8. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są 

podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej  połowy ogólnej liczby członków. 

 8.1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu za pomocą elektronicznych 

środków bezpośredniego porozumiewania się. 

8.2. Udział członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w 

Walnym Zebraniu potwierdza swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania. 

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos 

Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

10. Uchwały w sprawach osobowych, w tym w sprawach dotyczących 

odpowiedzialności Członków Organów Stowarzyszenia podejmowane są w 

głosowaniu tajnym. 

11. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, 

zwołanym nie wcześniej niż 60 minut po Terminie I, a jego ważność nie jest 

zależna od ilości obecnych na nim członków. 

12. Walne Zebranie Członków:  

a. ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi, 

d. wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną, 

e. uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia, 

f. zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu 

jego majątku, 

h. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, 

i. nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia. 

§5. Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za 

swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu 

Zarząd może ze swego grona wybrać wice prezesów, sekretarza i skarbnika. 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w głosowaniu jawnym. W sytuacji 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa 

regulamin Zarządu, przyjmowany przez Zarząd w drodze uchwały i zatwierdzany 

przez Walne Zebranie Członków. Regulamin Zarządu I Kadencji może zostać 

przyjęty przez Zebranie Założycieli Stowarzyszenia 

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 

miesiące. 

4.1. Obrady Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznego 

porozumiewania się. 
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5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 

a. realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i 

zaleceniami Walnego Zebrania, 

b. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej, 

c. przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, 

d. zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, 

spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej (przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach 

publicznych) i prywatnej, dotacji i kontraktów państwowych, 

e. ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia, 

f. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania 

członków, 

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do składania oświadczeń 

woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i 

udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu 

Łącznie. 

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 

8. Skarbnik prowadzi kasę i sprawy rachunkowe stowarzyszenia, czuwa nad 

zobowiązaniami terminowymi wpłatami składek. 

9. Sekretarz sporządza protokoły z zebrań, prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, 

w tym wszelkie ewidencje i korespondencję Stowarzyszenia.   

§6. Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3, 5 lub 

7 osób. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i 

sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Komisji mają prawo: 

a. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym, 

b. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

5. Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

zaproszeni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w przypadku posiedzeń i z 

wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w przypadku zebrań roboczych, a w 

posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków. Członkowie Komisji 

Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy użyciu elektronicznych środków 

porozumiewania się. Za zgodą wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, uchwały 

mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia.  

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.: 

a. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, 

b. przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, 

dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

c. składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zabraniu, 

d. składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

7. Członkowie Komisji wykonują swoje czynności statutowe społecznie. 
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Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa  

 

§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z: 

a. składek członkowskich członków zwyczajnych, 

b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności 

prywatnej i publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 

1933 r. o zbiórkach publicznych), 

c. wpływów z działalności statutowej, 

d. dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

2. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zebranie. 

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 

4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania 

środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. 

  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe  

 

§1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały 

Walnego Zebrania. 

§2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

§3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i Stowarzyszenia nie nastawione na zysk o 

celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek 

Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.  

  

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


