STATUT STOWARZYSZENIA „DOM BEZPIECZNY”
Uchwalony dnia 25 lipca 2019 roku

Rozdział I
Nazwa i obszar działalności
§1
Stowarzyszenie „Dom Bezpieczny” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją zrzeszającą:
1. Sprzedawców, montażystów i dystrybutorów stolarki budowlanej, zabezpieczeń mechanicznych i
elektronicznych;
2. Niezależnych ekspertów i biegłych sądowych z zakresu ochrony przed włamaniem, pożarem,
stolarki budowlanej oraz automatyki;
3. Osoby działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w zakresie prewencji i
edukacji.
§2
1. Obszarem działania stowarzyszenia jest m.st. Warszawa oraz teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą stowarzyszenia mieści się przy ul. Turmonckiej 22/110 w Warszawie.
§3
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§4
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o Systemie Oświaty
oraz z własnym Statutem.
2. Stowarzyszenie może być członkiem związków branżowych i klastrów.

Rozdział II
Cel i środki działania
§5
Celami stowarzyszenia są:
1. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przed włamaniem, pożarem, bezpieczeństwa
użytkowania produktów, zarządzania budynkami i nowoczesnej stolarki budowlanej;
2. Promocja pozytywnych praktyk i zweryfikowanych według odpowiednich norm krajowych lub
europejskich produktów stolarki budowlanej oraz zapewniających bezpieczeństwo;
3. Promocja i edukacja społeczna w zakresie poprawnych technik montażu wyrobów stolarki
budowlanej, w szczególności produktów zabezpieczających przed włamaniem i pożarem;
4. Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych przykładów dbania o bezpieczeństwo swoje i
najbliższego otoczenia;
5. Działania profilaktyczne zapobiegające włamaniom, pożarom oraz wypadkom w domach;
6. Nawiązywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami i jednostkami badawczymi na terenie i poza
granicami kraju;
7. Promocja dorobku jednostek administracyjnych w zakresie prewencji, edukacji i bezpieczeństwa;
8. Edukacja oraz promocja wykwalifikowanych i rzetelnych doradców w zakresie bezpieczeństwa,
montażu, konserwacji systemów bezpieczeństwa, stolarki budowlanej i automatyki domowej.
§6
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Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Planowanie i organizowanie konferencji prasowych oraz kampanii medialnych zwracających
uwagę na elementy bezpieczeństwa, elektroniczne systemy oraz stolarkę budowlaną;
2. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań;
3. Uczestniczenie w konferencjach, forach, seminariach oraz targach poświęconych tematykom
bezpieczeństwa oraz budownictwa organizowanych na terenie Polski i Europy;
4. Organizowanie szkoleń i prelekcji z udziałem ekspertów w dziedzinach stolarki budowlanej,
bezpieczeństwa i budownictwa;
5. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sprzedawców, montażystów i
dystrybutorów gotowych produktów;
6. Wydawanie broszur, plakatów, książek i innych materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych;
7. Publikacja artykułów, wywiadów i opracowań w mediach;
8. Działalność na rzecz zmian legislacyjnych oraz implementacji pozytywnych norm europejskich i
zagranicznych do krajowego systemu;
9. Wsparcie innych organizacji pożytku publicznego oraz jednostek administracji w działaniach na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i wzrostu świadomości konsumentów;
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi,
administracją publiczną, związkami i stowarzyszeniami branżowymi, klastrami oraz podmiotami
prywatnymi.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,
działaczy oraz pomocy członków wspierających i darczyńców.
2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może podejmować współdziałanie z innymi osobami,
instytucjami i podmiotami gospodarczymi oraz może angażować pracowników i wolontariuszy.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków na zasadach określonych w ustawie prawo o
stowarzyszeniach.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
§9
1. Realizując cele zawarte w § 5 statutu stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie działalności:
a. 58.11.Z Wydawanie książek;
b. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
c. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
d. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
e. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
f. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
g. 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
h. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
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i. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
j. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
2. W ramach odpłatnej działalności statutowej stowarzyszenie może pobierać opłaty i wpłaty od
adresatów realizowanych zadań.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i
zostaną przyjęte przez Zarząd stowarzyszenia również w formie pisemnej.
2. Małoletni poniżej 16-go roku życia mogą być członkami stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu;
2. zgłaszania propozycji i wniosków w liczbie co najmniej 5 członków w formie pisemnej;
3. uczestnictwa w szkoleniach, konkursach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie;
4. korzystania z wszelkich urządzeń stowarzyszenia na zasadach określanych przez zarząd
stowarzyszenia;
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd stowarzyszenia;
6. Posługiwania się oznaczeniem słownym i graficznym „Członek stowarzyszenia Dom Bezpieczny” na
zasadach określonych przez zarząd stowarzyszenia;
7. kandydowania do organów stowarzyszenia, o ile ukończyli 16-ty rok życia.
§ 13
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. uiszczania corocznych składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;
2. dbania o wizerunek stowarzyszenia i jego sekcji;
3. godnego reprezentowania stowarzyszenia;
4. stosowania się do norm zawartych w niniejszym statucie;
5. brania czynnego udziału w działalności stowarzyszenia.
§ 14
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują wspieranie
działalności stowarzyszenia w formie rzeczowej lub finansowej.
§ 15
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z
głosem doradczym;
2. uczestnictwa w szkoleniach, konkursach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie;
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3. korzystania ze wszystkich urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez zarząd
stowarzyszenia,
4. Posługiwania się oznaczeniem słownym i graficznym „Członek wspierający stowarzyszenia Dom
Bezpieczny” na zasadach określonych przez zarząd stowarzyszenia;
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie wspierający zobowiązani są do:
1. wywiązywania się ze świadczeń względem stowarzyszenia na podstawie osobnych porozumień;
2. godnego reprezentowania stowarzyszenia;
3. wspierania zarządu stowarzyszenia w kwestiach merytorycznych;
4. dbania o wizerunek stowarzyszenia i jego członków.
§ 17
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wyróżniające się zaangażowaniem w inicjatywy
stowarzyszenia, zasłużone dla bezpieczeństwa, popierające statutowe cele stowarzyszenia i przyjęci
przez zarząd stowarzyszenia uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 18
Członkowie honorowi mają prawo do:
1. zgłaszania propozycji i wniosków w liczbie co najmniej 2 członków w formie pisemnej;
2. uczestnictwa w szkoleniach, konkursach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie;
3. korzystania z wszelkich urządzeń stowarzyszenia na zasadach określanych przez zarząd
stowarzyszenia;
4. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi zobowiązani są do:
1. dbania o wizerunek stowarzyszenia i jego członków;
2. godnego reprezentowania stowarzyszenia;
3. wspierania zarządu stowarzyszenia w kwestiach merytorycznych;
4. stosowania się do norm zawartych w niniejszym statucie.
§ 20
Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu stowarzyszenia;
2. skreślenie z listy członków uchwałą zarządu stowarzyszenia w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu;
b. niebrania udziału w działalności statutowej stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy;
c. niepłacenia składek członkowskich przez okres 24 miesięcy;
d. działania na szkodę stowarzyszenia;
e. rozwiązanie się stowarzyszenia.
§ 21
usunięty członek stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji zarządu stowarzyszenia do Walnego
Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 22
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Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja władz wybieralnych trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym;
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów jeżeli statut nie określa
innej formy.
§ 24
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne;
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku przez zarząd;
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek członków stowarzyszenia stanowiących co najmniej połowę wszystkich członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane;
5. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia zarząd co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania listem poleconym lub e-mailem.
§ 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla zarządu stowarzyszenia,
4. wybór zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu stowarzyszenia,
6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zebrania członków.
8. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
§ 26
1. Zarząd stowarzyszenia składa się z niemniej niż jednego i maksymalnie trzech członków
wybieranych przez Walne Zebranie Członków
2. Zebrania zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na rok;
3. Do ważności uchwał zarządu stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby
członków zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
§27
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia w okresach pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
a. wybór prezesa zarządu sprawującego zarząd w okresach pomiędzy zebraniami zarządu;
b. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
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d.
e.
f.
g.
h.

uchwalanie okresowych planów działania i planów budżetowych;
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
przyjmowanie i skreślanie członków;
zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia.
§ 28
1. Prezes zarządu jest powoływany przez Zarząd spośród jego członków na całą kadencję Zarządu w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów;
2. Prezes zarządu może zostać odwołany uchwałą zarządu większością bezwzględną przy obecności
co najmniej połowy członków zarządu w głosowaniu tajnym, bądź uchwałą Walnego Zebrania
Członków większością kwalifikowaną 3/5 członków uprawnionych do głosowania;
3. Prezes zarządu ma prawo do udzielania pełnomocnictw szczególnych do konkretnych czynności;
4. Prezes zarządu może pobierać wynagrodzenie za swoją pracę;
5. Wynagrodzenie Prezesa zarządu ustanawia Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały
zwykłą większością głosów, ustanawiając zarazem pełnomocnika do zawarcia umowy.
§ 29
1. Członek zarządu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu może podjąć Walne
Zebranie Członków większością 3/5 głosów obecnych członków w głosowaniu tajnym.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności stowarzyszenia i składa się
z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków;
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym;
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków;
§ 31
Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia;
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie
terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działaniu stowarzyszenia;
5. Występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o
zwołanie posiedzenia zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem
bądź istotnymi interesami stowarzyszenia działań Zarządu.
§ 32
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli
nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze Statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów obecnych członków w głosowaniu tajnym.
§ 33
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W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Walnemu Zgromadzeniu Członków
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru;

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
1.
2.
1.

2.
3.

§ 34
Za aktywny udział w realizacji zadań stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody;
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
§ 35
W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo
wymierzania następujących kar:
a. upomnienia;
b. nagany;
c. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
d. wykluczenia.
Od uchwały zarządu o ukaraniu, członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni;
Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 36
1. Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze;
2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie;
b. darowizny i zapisy;
c. dotacje na zadania państwowe zlecone stowarzyszeniu;
d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
e. dochody ze sprzedaży majątku;
f. dochody z odpłatnej działalności statutowej;
g. wpłaty i opłaty od adresatów realizowanych zadań;
h. Odsetki bankowe i inne przychody z kapitału;
i. przychody z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona.
3. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia oraz na
pokrycie kosztów jego niezbędnej działalności.
§ 37
1. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu;
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest prezes zarządu.
§ 38
Zmiany statutu stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 39
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1. Rozwiązanie się stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się stowarzyszenia określa tryb likwidacji, likwidatora oraz cel na jaki ma
być przeznaczony majątek.
§ 40
1. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
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;
b. przekazywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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