STATUT STOWARZYSZENIA BLOCKCHAIN POLSKA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie
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postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu przy ul. Murawa 29/1a, 61-655 Poznań.
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanych w celu:
a) propagowania i rozwoju technologii blockchain w Polsce i na Świecie;
b) tworzenie, promocja i realizacja programów edukacyjnych rozwijających świadomość w
zakresie technologii blockchain oraz bezpieczeństwa w internecie;
c) inicjowanie, organizowanie oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i
programach wspomagających rozwój technologii blockchain, poszerzanie świadomości
społecznej związaną z nowymi technologiami, w tym przede wszystkim w zakresie
technologii blokchain, rozwój przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowych technologii;
d) aktywny udział w popularyzacji zastosowania technologii blockchain w biznesie;
e) edukację w zakresie nowych trendów regulacji sektora FinTech, wpływu technologii
blockchain na rynki finansowe oraz innowacyjność gospodarki;
4. Działalność Stowarzyszenia nie jest ograniczona terytorialnie. W celu uniknięcia
wątpliwości przyjmuje się, że Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami.
5. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony.
§2
1. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne a także przedstawicielstwa w kraju i
zagranicą.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji,
których cele statutowe będą zbieżne z celami Stowarzyszenia. O przystąpieniu do
organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, co
nie uniemożliwia Stowarzyszeniu zatrudnienie pracowników do prowadzenia swoich spraw,
jak
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:
a) uczestnictwo lub organizację szkoleń, konferencji, paneli dyskusyjnych poświęconych
technologii blockchain;
b) współpracę z innymi osobami fizycznymi oraz podmiotami, niezależnie od ich formy
organizacyjno-prawnej, w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
c) działalność szkoleniową i edukacyjną mającą na celu realizację zadań statutowych
Stowarzyszenia, w tym poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa;
d) opracowywanie, prezentację i rozpowszechnianie materiałów poświęconych technologii
blockchain;
f) prowadzenie własnych badań lub przy współpracy z innymi podmiotami w zakresie
szeroko pojętej technologii blockchain;
g) pozyskiwanie środków w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
i) wspieranie działalności statutowej, poprzez organizację happeningów oraz konkursów;
j) finansowanie działalności statutowej;
§4
Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
•

PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

•

PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

•

PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

•

PKD 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

•

PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi

•

PKD 59.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

•

PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

•

PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach

•

PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;

•

PKD 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych

•

PKD 74.90 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

•

PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej

•

PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność

•

PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych

•

PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych
§5

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić również odpłatną działalność pożytku publicznego, na
zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
3. Dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§7
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do

Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z
głosem doradczym, bez biernego ani czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający,
będący osobą prawną, uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia przez swojego
przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia
§8
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
a) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) opłacanie składek członkowskich;
§9
1. Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie
a) dobrowolnego wystąpienia, poprzez oświadczenie pisemne przedłożone Zarządowi;
b) skreślenia z listy członków;
c) usunięcia ze Stowarzyszenia
d) śmierci członka Stowarzyszenia,
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, gdy członek nie opłaca składek dłużej niż przez 1 rok.
3. Niezależnie od przyczyn skreślenia z listy członków wskazanych w ust. 2 powyżej,
usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, gdy członek:

a)

rażąco naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia albo działał na szkodę

Stowarzyszenia;
b) łamie statut Stowarzyszenia;
c) nie bierze udziału w działalności Stowarzyszenia.
4. Uchwały, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podejmowane są na pisemny wniosek co
najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
§10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§11
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna
§12
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez trzy kadencje.
§13
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§14
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebrania

Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą
elektroniczną.
4. Istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków drogą elektroniczną, a
członkowie zwyczajni podczas obrad sprawozdawczo-wyborczych mogą również oddać
głos drogą elektroniczną
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
§15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§16
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
6.

Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą
bezwzględną większością głosów.

7. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o
ustąpienie składa się do Prezesa Zarządu.
§17
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
i) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
j) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa,
postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
§18
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego oraz zastępcy.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
4. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Wlane Zebranie Członków uchwałą podjętą
bezwzględną większością głosów.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani ze stanowiska w Komisji
Rewizyjnej uchwała Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków
f) przedstawianie Zarządowi na Walnym Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
g) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
h) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności
§19
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
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 V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§20
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.
4. Sposób opłacania składki członkowskiej oraz jej wielkość zostanie ustalona w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§21
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w
regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§22
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 5 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
§23
1. Władze Oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa dwa lata.

4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie

więcej niż połowę składu organu.
§24
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału 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.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia.

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§25
1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§26
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału to:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną
działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi Odziału;
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz zebrania Zarządu
Oddziału,
d) zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
nadrzędnych,
e) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
f) przedstawianie Zarządowi Oddziału na Walnym Zebraniu Członków Oddziału uwag i
wniosków dotyczących działalności Oddziału.
g) kontrola gospodarki finansowej Oddziału
h) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności
Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§27
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi
zmianami).
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Marcin Rzetecki
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