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Statut Internet Society Poland

Stan na dzień: 1 marca 2020 
załącznik do uchwały Zebrania Założycielskiego nr 2/2020 z 4 marca 2020 

STATUT Internet Society Poland 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

Artykuł 1  
(1) Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Internet Society Poland. 
(2) W obrocie międzynarodowym Stowarzyszenie używa nazwy Internet Society Poland Chapter. 
(3) Internet Society Poland zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów prawa polskiego,  

w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. 
(4) Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. 

Artykuł 2 
(1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
(2) Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 

z przepisami prawa polskiego i lokalnego. 

Artykuł 3 
Stowarzyszenie może przystępować wraz z innymi organizacjami do związków stowarzyszeń, wchodzić  
w dozwolone prawem związki z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi oraz zawierać porozumienia 
o współdziałaniu. 

Artykuł 4 
Postanowienia statutu nie zastępują ani nie uchylają przepisów innych organizacji z którymi Stowarzyszenie współpracuje,  
w szczególności przepisów Internet Society, które regulują kwestie tworzenia regionalnych stowarzyszeń.  
Internet Society z siedzibą w Reston, VA 20190, 11710 Plaza America Drive, Suite 400, U.S.A. Tax Id 54-1650477 – zwanej 
dalej Internet Society 

Artykuł 5 
Stowarzyszenie może używać logotypu określonego przez wytyczne wizualne Internet Society oraz zatwierdzonego przez 
Zarząd.  

Artykuł 6 
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być przekazywane drogą poczty 
elektronicznej na adres e-mail znajdujący się w bazie członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem strony WWW 
Stowarzyszenia lub zachowaniem formy pisemnej. 

Rozdział II. Cele i zadania. 

Artykuł 7 
(1) Celami Stowarzyszenia są: 

a. budowanie i wspieranie społeczności tworzącej Internet jako otwartą dla wszystkich, bezpieczną i godną zaufania 
sieć komunikacyjną; 

b. promowanie otwartego i inkluzywnego modelu podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju Internetu; 
c. promowanie otwartych standardów oraz rozwoju Internetu jako globalnej infrastruktury technicznej; 
d. prace nad regulacjami istotnymi dla sieci Internet, cyberbezpieczeństwa oraz społeczeństwa informacyjnego oraz 

współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie dla nich ram prawnych; 
e. zachowywanie wiedzy o historii polskich sieci komputerowych; 
f. działalność naukowa, naukowo-techniczna i techniczna w obszarach dotyczących Internetu, cyberbezpieczeństwa, 

społeczeństwa informacyjnego oraz w zakresie zagrożeń praw człowieka i swobód obywatelskich;  
g. promocja i wsparcie rozwoju technologii, systemów i zastosowań Internetu dostosowanych do potrzeb osób  

o specjalnych potrzebach; 
h. działalność oświatowa w zakresie tematów istotnych dla sieci Internet oraz społeczeństwa informacyjnego; 
i. wspieranie, reprezentowanie i promowanie społeczeństwa informacyjnego, w tym realizującego projekty oparte  

na oprogramowaniu z otwartym kodem źródłowym; 
j. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnych; 
k. działalność kulturalna; 
l. działalność na rzecz ochrony danych osobowych; 
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(2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
a. współpracę z ekspertami, instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi  

oraz organami administracji publicznej i rządowej; 
b. współpracę z Internet Society;  
c. aktywny udział w wydarzeniach i działaniach związanych z rozwojem technologii i regulacji związanych  

z Internetem; 
d. wsparcie rozwoju otwartych standardów oraz związane z tym wsparcie osób fizycznych, prawnych  

oraz organizacji nieposiadających osobowości prawnej; 
e. wspieranie działalności osób i organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia; 
f. opiniowanie i przygotowywanie analiz dotyczących spraw istotnych dla rozwoju sieci Internet oraz społeczeństwa 

informacyjnego; 
g. prowadzenie i organizacja działalności szkoleniowej i edukacyjnej, w tym organizowanie kursów, konferencji, 

odczytów, wystaw i pokazów w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,  
a także prowadzenie działalności wydawniczej; 

h. prowadzenie działalności naukowo-technicznej w formie badań, wdrożeń, ekspertyz, opinii i innych; 
i. udostępniania zasobów mających na celu pomoc członkom w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;  
j. dostarczanie eksperckiej wiedzy dotyczącej działania Internetu. 
k. uczestniczenie w procesie legislacyjnym oraz w pracach grup doradczych. 

(3) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie uchwalanym przez Zarząd w celu uzyskiwania 
środków materialnych w całości przeznaczanych na realizacje celów statutowych. 

Artykuł 8 
(1) Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków Stowarzyszenia. 
(2) Stowarzyszenie może zlecić wykonanie części swoich zadań osobie fizycznej lub prawnej na dowolnej podstawie 

prawnej. 
(3) Osobom wchodzącym w skład  organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, 

poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych. 

Rozdział  III. Członkowie Stowarzyszenia. 

Artykuł 9 
(1) Członkami Stowarzyszenia mogą być (łącznie): 

a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne będące obywatelami polskimi  
oraz osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi, lecz mieszkające w Polsce; 

b. osoby prawne, wyłącznie jako członkowie wspierający. 
(2) Wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się: 

a. członków zwyczajnych; 
b. członków honorowych; 
c. członków wspierających. 

Artykuł 10 
(1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje:  

a. osoba fizyczna, która poprzez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów 
Stowarzyszenia i przestrzegania jej Statutu; 

b. oraz zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia decyzją Zarządu. Zarząd podejmuje decyzję  
o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia 
prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej; 

(2) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna za jej zgodą, która wniosła wybitny wkład w rozwój sieci Internet, 
społeczeństwa informacyjnego lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu. Członków honorowych  
przyjmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków.  

(3) Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna lub prawna, co do której Zarząd podjął uchwałę o nadaniu jej tytułu 
Członka wspierającego, która wyraziła na to zgodę, oraz zadeklarowała wspieranie finansowe 
lub rzeczowe Stowarzyszenia określone w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem wspierającym.  

(4) Członkowie Stowarzyszenia uzyskują status członków Internet Society; 
(5) Zakazana jest wszelka forma dyskryminacji przy przyjmowaniu członków Stowarzyszenia.  

Artykuł 11 
(1) Członkom Stowarzyszenia przysługują: 

a. prawo składania wniosków we wszystkich sprawach Stowarzyszenia; 
b. prawo korzystania z zasobów, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków. 

(2) Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują: 
a. czynne prawa wyborcze po upływie 3 miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia.  
b. bierne prawa wyborcze po upływie 12 miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia; 
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(3) Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a. przestrzegać Statutu oraz Kodeksu Postępowania Stowarzyszenia, 
b. terminowo opłacać składki członkowskie, 
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
e. dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

(4) Członek honorowy może być także członkiem zwyczajnym ze wszystkimi prawami i obowiązkami. 

Artykuł 12 
Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich, jak również nie przysługuje im bierne ani czynne 
prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. 

Artykuł 13 
Członkom wspierającym nie przysługują prawa bierne ani czynne wyborcze do władz Stowarzyszenia.  
Zasady współpracy z członkami wspierającymi określa umowa. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania 
umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, określającej zasady wspierania działalności Stowarzyszenia. 

Artykuł 14 
Ustanie członkostwa następuje poprzez: 

a. pisemną rezygnację członka, zgłoszoną do Zarządu Stowarzyszenia; 
b. wykluczenie ze Stowarzyszenia; 
c. śmierć członka; 
d. wygaśnięcie umowy z członkiem wspierającym. 
e. utratę praw publicznych członka; 
f. utratę pełnej zdolności członka do czynności prawnych lub osobowości prawnej; 
g. skreślenie uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy. 

Artykuł 15 
(1) Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd, narusza 

zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, lub też jego zachowanie stoi w sprzeczności  
z Kodeksem Postępowania Stowarzyszenia. 

(2) Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu przekazaną w formie pisemnej wykluczonemu członkowi osobiście  
lub wysłaną listem poleconym na adres wykluczonego znajdującego się w bazie członków Stowarzyszenia. 

(3) Od uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie  
do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od doręczenia mu  odwołującej go uchwały Zarządu. 
Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne. 

(4) Członek honorowy może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu  
w przypadku sprzeniewierzenia się̨ przez członka honorowego celom Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia 
postanowień Statutu. 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia. 

Dział I. Postanowienia ogólne. 

Artykuł 16 
Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków; 
b. Zarząd; 
c. Komisja Rewizyjna; 

Artykuł 17 
(1) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu określonym podjętą uchwałą o powołaniu 

i trwa 3 lata, nie krócej jednak niż do czasu wyboru kolejnego składu odpowiednio Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu metodą 
pojedynczego głosu przechodniego.  

(2) Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie może nastąpić także na skutek utraty członkostwa  
w Stowarzyszeniu lub rezygnacji złożonej na ręce członków zarządu.  

(3) W przypadku zakończenia trwania kadencji władz Stowarzyszenia Zarząd jest zobligowany do niezwłocznego zwołania 
Walnego Zgromadzenia Członków i pełni obowiązki Zarządu do momentu wyboru nowego Zarządu.  

(4) W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu  
do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, zatwierdzającego wybór lub dokonującego nowego wyboru, 
może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 
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W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja członków organu wybranych w drodze 
kooptacji kończy się razem z kadencją pozostałych członków organu, w którym sprawują funkcję. 

(5) W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd powierza obowiązki Prezesa 
jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowych władz 
Stowarzyszenia. 

Artykuł 18 
(1) Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, [kworum] przy obecności co najmniej 

20 procent członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych członków, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.  

(2) Głosowanie może być przeprowadzone w formie głosowania osobistego lub drogą elektroniczną. 
(3) Posiedzenia Władz Stowarzyszenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Artykuł 19 
(1) W skład władz Stowarzyszenia nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo z winy umyślnej. 
(2) Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest wygaszana w momencie uprawomocnienia się wyroku za jego 

przestępstwo z winy umyślnej. 

Artykuł 20 
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek 
Komisji Rewizyjnej wskazany za jego zgodą w uchwale tego organu. 

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków. 

Artykuł 21 
(1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków i może być Zwyczajne oraz Nadzwyczajne. 
(2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na co najmniej 18 miesięcy. Zarząd 

zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim 
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Zwołanie zebranie  
w drugim terminie nie wymaga zachowania 30 dniowego terminu zawiadomienia. 

(3) Zarząd zobowiązany jest również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej 
lub na pisemny wniosek co najmniej 15 procent członków zwyczajnych nie później niż w terminie trzech miesięcy od 
złożenia wniosku. Wniosek, o którym mowa w poprzednim zdaniu, powinien zawierać porządek obrad. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

(4) W przypadku niewykonania przez Zarząd zobowiązania, o którym mowa w ustępach 2 i 3, Walne Zgromadzenie 
Członków może być zwołane również przez członka Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku, członek Komisji Rewizyjnej 
dokonuje wszelkich czynności niezbędnych do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. 

(5) Miejsce Walnego Zgromadzenia Członków musi być dostępne dla wszystkich członków Stowarzyszenia oraz 
dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach. 

Artykuł 22 
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
b. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną 

goście. 

Artykuł 23 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 
d. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
e. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;  
f. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia; 
h. podejmowania uchwał w sprawie maksymalnej wysokości składek członkowskich; 
i. przyjmowanie i wykluczanie ze Stowarzyszenia członków honorowych Stowarzyszenia; 
j. rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez członków i władze; 
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
l. podejmowania uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
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Artykuł 24 
(1) Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, 

przewidzianych w przepisach prawa.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie 
Członków wybiera Likwidatora i określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Uchwała  
w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków, w którym 
uczestniczy przynajmniej 10 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz odwołania 
członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymagają 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy 
podpisali listę obecności Walnego Zgromadzenia Członków podejmującego daną uchwałę. Uchwały, o których mowa  
w poprzednim zdaniu mogą zapaść wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu Członków, w którego porządku obrad, 
zakomunikowanym członkom Stowarzyszenia co najmniej 30 dni wcześniej przed walnym zgromadzeniem, znalazła się 
informacja o planowanym podjęciu odpowiedniej uchwały. 

(3) Każdorazowa zmiana statutu powinna być uprzednio skonsultowana z Internet Society.  

Dział III. Zarząd. 

Artykuł 25 
(1) W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz od dwóch do czterech członków wybieranych spośród 

członków Stowarzyszenia. 
(2) Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Skarbnika oraz Sekretarza Stowarzyszenia. 
(3) W przypadku rezygnacji Skarbnika oraz Sekretarza Stowarzyszenia wybór następcy jest przeprowadzany  

w czasie najbliższego posiedzenia Zarządu. Ustępujący Skarbnik Stowarzyszenia jest zobowiązany  
do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu raportu finansowego.  

(4) Tryb i formy działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez niego. 
(5) Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone. 
(6) Członkowie Zarządu nie mogą pełnić jednocześnie funkcji w innych władzach Stowarzyszenia ani pozostawać  

z członkami innych władz Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia. 

(7) Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje obowiązki przez maksimum dwie kolejne kadencje. 
(8) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje 

Prezes. 

Artykuł 26 
(1) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 
(2) Zarząd opowiada za działania lub zaniechania związane z działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym 

prawem. 
(3) Do kompetencji zarządu należy: 

a. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach zewnętrznych i działania w imieniu Stowarzyszenia; 
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
d. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych, planowanie  

i prowadzenie gospodarki finansowej, 
f. powoływanie i rozwiązywanie komisji, sekcji oraz grup roboczych w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie 

nad nimi nadzoru i zatwierdzanie regulaminów ich działalności; 
g. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków; 
h. uchwalanie regulaminu przyznawania nagrody Stowarzyszenia (w tym ustalenie jej nazwy), który obowiązuje od chwili 

jego zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną,  
i. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich oraz terminach ich pobierania lub też o rezygnacji  

z pobierania składek członkowskich; 
j. podejmowanie uchwał w sprawie rezygnacji z pobierania lub obniżki składek członkowskich uiszczanych przez 

członków Stowarzyszenia będących uczniami lub studentami do ukończenia 26 roku życia lub w innych 
indywidualnych sytuacjach. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 
jednego miesiąca, 

k. pozyskiwanie nowych oraz współpraca z obecnymi członkami wspierającymi, 
l. wspieranie inicjatyw oraz działalności realizowanej przez członków Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z celami 

Stowarzyszenia; 
m. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzenia Członków z działalności Zarządu; 
n. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej; 
o. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub stowarzyszeń krajowych i zagranicznych; 
p. opracowanie oraz uchwalenie w formie uchwały Kodeksu Postępowania (Code of Conduct) Stowarzyszenia. 
q. przygotowanie, zatwierdzenie oraz przekazanie do odpowiednich organów wymaganych prawem sprawozdań.   
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(4) Skarbnik Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za: 
a. prowadzenia dokumentacji finansowej Stowarzyszenia oraz przygotowywania rocznych raportów finansowych  

do prezentacji na Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz do ich przekazywania do Internet Society, 
b. przygotowywanie analizy możliwości finansowych na posiedzenia Zarządu, 
c. przygotowywanie oraz przekazywanie wymaganych raportów finansowych, 
d. opłacanie faktur oraz nadzór nad zobowiązaniami Stowarzyszenia. 

(5) Sekretarz Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za: 
a. przygotowanie oraz archiwizowanie sprawozdań z posiedzeń Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków 
b. koordynowanie współpracy oraz raportowanie do Internet Society zmian w zakresie Władz Stowarzyszenia  

oraz Statutu.  

Artykuł 27 
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie. W imieniu Stowarzyszenie w sprawach 
związanych ze zobowiązaniami finansowymi reprezentuje: Prezes Stowarzyszenia oraz Skarbnik. Kierowanie oświadczeń  
do Stowarzyszenia może być dokonywane w obecności członka Zarządu. 

Dział IV. Komisja Rewizyjna. 

Artykuł 28 
(1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
(2) Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych wśród członków Stowarzyszenia.  
(3) Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego przewodniczącego i sekretarza. 
(4) Funkcje przewodniczącego oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej mogą być łączone.  
(5) W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub sekretarza wybór następcy jest przeprowadzany w czasie najbliższego 

możliwego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
(6) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji w zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać  

z członkami zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
(7) Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.   
(8) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli 

składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
(9) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji 

zwołuje przewodniczący lub dwóch członków łącznie. 
(10) Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony. 

Artykuł 29 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

a. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi 
Stowarzyszenie przepisami; 

b. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdań  
z realizacji wniosków pokontrolnych; 

c. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków; 
d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
e. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia; 
f. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zgromadzenie Członków  

lub wnioskowanych przez Zarząd. 
g. ocena pracy Zarządu, w tym sprawozdań i bilansów, 
h. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  
i. wnioskowanie o odwołanie członków zarządu lub całego Zarządu w razie ich bezczynności, 
j. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Zebrania przez Zarząd w określonym Statutem terminie. 

Artykuł 30 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym; 

Rozdział V. Majątek i fundusze. 

Artykuł 31 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.  

Artykuł 32 
(1) Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie  
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
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c. subwencje, dotacje, udziały i lokaty, 
d. darowizny, spadki oraz zapisy oraz środki pochodzące ze zbiórek publicznych, 
e. wpływy z działalności własnej oraz społecznej pracy członków stowarzyszenia, 
f. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
g. inne przewidziane Statutem działalności, 

(2) Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym 
Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być́, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na te konta 
przekazywane. 

Artykuł 33 
Zarząd może tworzyć́ fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe. 

Artykuł 34 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Artykuł 35 
Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, 
członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 
ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz osoby bliskie.
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