
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

„Stowarzyszenie imienia Brata Witka” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie imienia Brata Witka”   

i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, nie posiadających osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 

§ 2 

Podstawą działania stowarzyszenia są przepisy przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1923) oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

§ 3 

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie ma siedzibę przy ul. Kazimierza Smolaka 11, 25 – 671 Kielce,  

Tel. 509 879 308 

 

 

II. Cele i środki działania 

§ 4 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie Centrum Integracji Rodzinnej przy parafii Św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Kielcach. 

§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

1. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 

2. Organizację i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci, 

3. Organizowanie prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, 

4. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych, 

5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

6. Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu 

problemów społecznych, 



7. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych. 

8. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia 

 

 

III.  Władze Stowarzyszenia 

§ 6 

 
 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Zarząd, 

b. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd, wybierany jest na okres 4 lat. 

 

Zarząd 

§ 7 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa, Zastępce Prezesa oraz Skarbnika/Sekretarza. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

4. Uchwały Zarządu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich 3 członków 

Zarządu. 

5. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmianie, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze 

uzupełnienia składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia według wyboru 

pozostałych członków Zarządu. Wybór taki możliwy jest w przypadku uzupełniania nie 

więcej niż 1/3 składu Zarządu. W tym celu podejmowana jest stosowna uchwała. 

 

§ 8 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych, 

d) opracowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, 

e) sporządzanie projektu budżetu Stowarzyszenia, 



f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków, 

g) wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji  

Walnego Zebrania Członków. 

2. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd. 

3. Zarządu wybierany jest na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków. 

4. Członek Zarządu, może być usunięty w przypadku zaniedbania swoich obowiązków przez 

Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. 

 

§ 9 

1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich 

sprawach stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym regulaminem 

do kompetencji Zarządu. 

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania członków należy w szczególności: 

a) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu, 

b) kontrola działań podjętych przez Zarząd 

c) ustalanie kierunków działania i rozwoju,  

 

§ 10 

Uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania członków. 

 

§ 11 

Zmiana Regulaminu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków stowarzyszenia. 

§ 12 

 

Decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów przy obecności bezwzględnej liczby członków (50% +1 osoba). 

§ 13 

Zgromadzenie członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 

członków stowarzyszenia, a kieruje nim Przewodniczący. 

 

§ 14 



Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd.  

 

§ 15 

Do kompetencji Zarządu stowarzyszenia należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3. Przyjmowanie / wykluczenie członków stowarzyszenia, przy zgodzie Walnego 

Zebrania Członków. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo do odwołania się 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. 

 

IV. Członkostwo 

§16 

1. Członkiem stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej polskiej 

oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz 

akceptacji jego Regulaminu. 

 

§17 

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy: 

1. Przestrzeganie Regulaminu stowarzyszenia. 

2. Terminowe uiszczanie składek członkowskich. 

3. Popieranie i realizowanie celów stowarzyszenia. 

 

V. Środki finansowe stowarzyszenia 

§18 

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

1. składek członkowskich, 

2. dotacji, 

3. darowizn, 

4. zbiórek publicznych, 

5. spadków,  

6. zapisów, 

7. dochodów z majątku stowarzyszenia. 

 



 

§19 

Środkami finansowymi stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami zgromadzenia członków. 

 

§20 

Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są członkowie Zarządu w osobach: 

Prezesa i Skarbnika. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

§ 20 

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu niniejszego stowarzyszenia Zarząd określa 

przeznaczenie pozostałych środków finansowych stowarzyszenia. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

– Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. 2015, poz. 1393, 1923) 

 

 

      Przewodniczący/-a                                                                               Przedstawiciel 

 

……………………………                                                  ………………………… 

 


