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stowarzyszenia 
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stowarzyszenia 
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stowarzyszenia 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
1 Stowarzyszenie Na 

Rzecz 
Przestrzegania 
Prawa 
„Praworządność” 

21.06.2016 1. Celem Stowarzyszenia jest: 
 1) upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji,  
2) działanie na rzecz przestrzegania praw 
obywatelskich i obowiązków organów władzy 
publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, 
organów ścigania, Sądów, zawartych w szczególności 
w Konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz 
umowach międzynarodowych,  
3) przeciwdziałania zjawiskom naruszania prawa i 
korupcji oraz związanych z tym patologiom 
społecznym,  
4) edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, 
w tym prawnej,  
5) upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji,  
6) działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz 
publicznych, 
7) propagowanie uczciwości w życiu publicznym, 
8) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,  
9) wypowiadanie  się w ważnych sprawach do władz 
publicznych, podejmowanie interwencji oraz 
reprezentowanie obywateli, 
10) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego,  
11) upowszechnianie obowiązującego prawa ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na konstytucję RP 

ul. D. Zdziebły 
21b,                           

44-337 
Jastrzębie-

Zdrój 

Prezes Zarządu - 
Emilia Augustyn  

                           
Wiceprezes 

Zarządu - Antoni 
Tabaka   

                                              
Członek Zarządu - 
Marianna Tabaka  

 
                                       

Dla ważności 
oświadczenia 

woli, jak również 
wszelkich pism 

sporządzanych w 
przedmiocie praw 

i zobowiązań 
majątkowych 
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wymagane są 
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UCHWAŁA NR 
2/2016 Z DNIA 
14.06.2016 W 

SPRAWIE 
PRZYJĘCIA 

REGULAMINU 
STOWARZYSZENIA 

NIE  
 
 

Uchwała nr 7 z 
11.01.2019 r. w sprawie 

postawienia 
stowarzyszenia w stan 

likwidacji i jego 
rozwiązania 

 
 
 

 
 
 
 

Emilia Augustyn 
Antoni Tabaka 

Marianna Tabaka 

- Sygnatura akt: 
KST.512.17.2016 
KST.512.17.2017 
KST.512.17.2018 
KST.512.1.2019 
 
 
Stowarzyszenie 
wykreślono z 
ewidencji 
11.02.2019 r. po 
przeprowadzeniu 
procesu likwidacji 
przez likwidatorów  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1) wypowiadanie się na piśmie, udział w 
postępowaniach przygotowawczych, sądowych, 
wykonawczych, administracyjnych  i innych dla 
ochrony słusznego interesu społecznego lub 
indywidualnego, praw zawartych w Konstytucji RP, w 
tym ochrony praw oraz wolności człowieka i 
obywatela,  
2) współpracę i wzajemną pomoc Członków 
Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych 
celów, 
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie 
wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach 
objętych działalnością Stowarzyszenia,  
4) doradztwo i pomoc organizacyjno - prawną,  
5) organizowanie spotkań obywatelskich, w celu 
aktywizacji i podnoszenia świadomości społecznej,  
6) prowadzenie działalności edukacyjno - 
wydawniczej,  
7) organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i 
sportowych,  
8) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości 
prawa i obsługi obywateli przez funkcjonariuszy 
publicznych poprzez opiniowanie pracy władz i 
samorządów, zgłaszanie postulatów, a także poprzez 
inne sposoby oddziaływania dopuszczone przez 
prawo, 
 9) doradztwo i pomoc organizacyjno - techniczną, 
finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z 
celami Stowarzyszenia nieodpłatnie 

 


