
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Wodzisław 2.0

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Wodzisław 2.0, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane 

Stowarzyszeniem.
2. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Wodzisławia Śląskiego i powiatu wodzisławskiego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wodzisław Śląski.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz 

przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 2
1. Celem Stowarzyszenia jest :

a) promowanie wolności w zakresach: edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń, 
ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, informacji i prawa do obrony,

b) działalność kulturalna, w szczególności wspieranie i promowanie kultury wolnościowej,
c) utrwalanie i promowanie idei klasycznego liberalizmu i libertarianizmu,
d) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, dotyczącej aspektów społecznych, politycznych i 

ekonomicznych
e) promowanie odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego,
f) kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie,
g) działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza, w tym prowadzenie i wspieranie edukacji 

nieformalnej,
h) wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynnej),
i) działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej,
j) podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów 

społecznych,
k)  integracja międzypokoleniowa,
l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób,
m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
n) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
o) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
p) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
q) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
r) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
s) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
t) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji,
u) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
v) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
w) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
x) wspieranie samorządów terytorialnych,



y) podtrzymywania i upowszechniania tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, lokalnej, obywatelskiej 
i kulturowej,

z) działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 3
1. W zakresie realizowania celów regulaminowych Stowarzyszenie prowadzi następujące działania:

a) organizacja oraz udział w dyskusjach publicznych, wykładach, konferencjach,
b) realizacja projektów o charakterze artystycznym, edukacyjnym, społecznym i kulturalnym,
c) prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych,
d)  organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym i sportowym,
e) organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia,
f) stworzenie sieci wolontariuszy,
g) wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i wyjazdy integracyjne w 

myśl i na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

h) promowanie efektywnych wzorców integracji międzypokoleniowej,
i) działalność charytatywną,
j) realizacja kampanii społecznych i informacyjnych,
k) opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych oraz ekspertyz dla jednostek samorządu 

terytorialnego,
l) organizowanie imprez integrujących różne środowiska,
m) przygotowywanie, realizacja i publikacja treści w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 4
1. Członkiem  Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec:

a) który ukończył 16 lat,
b) który złoży deklarację członkowską na piśmie,
c) zdolny do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych

2. Decyzję w sprawie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu 
deklaracji członkowskiej w formie uchwały podejmuje Zarząd. Zarząd może odmówić członkostwa bez 
podania przyczyn.
3. Członkowie mają prawo:

a)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie  mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 5
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu notorycznego nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich,
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
e) śmierci członka. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia 
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej 



doręczenia. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 6
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)  Zebranie Członków,
b)  Zarząd.

Zebranie Członków

§ 7
1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy 

własnej lub na wniosek 1/3 Członków Stowarzyszenia.
3. Po otrzymaniu poprawnie sformułowanego wniosku o zwołanie Zebrania Członków, Zarząd ma 14 dni na 

zwołanie Zebrania Członków.
4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem. Zebranie Członków zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

5. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez 
względu na liczbę obecnych członków, o ile taka informacja została podana w zawiadomieniu, chyba że 
postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

6. W przypadku braku kwantum zwołuje się drugi termin zebrania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 
zwołania Walnego Zebrania Członków.

7. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian regulaminu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
e) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 8
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania 

Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezydenta, wiceprezydenta, skarbnika i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje prezydent.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. 

W razie równości głosów decyduje głos prezydenta.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,



e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na kadencję dwuletnią.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z pomocą środków komunikacji na odległość (m.in. 
telekonferencja, wideokonferencja).

§ 11
W razie, gdy skład jakichkolwiek władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie pomiędzy Zebraniami 
Członków, 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

§ 12
1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zbiórek publicznych,
e) spadków, zapisów,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności               
w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy Prezydenta wraz z jednym upoważnionym członkiem 
zarządu działających łącznie lub inne osoby (skarbnik, sekretarz, wiceprezydent, członkowie zarządu) na 
mocy udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa.
4. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro.
5. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej 
zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielania przez nich pełnomocnictwa do 
dokonania tych czynności. 
6. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości  lub prawa użytkowania wieczystego 
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przyjęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub 

zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków większością 2/3 głosów na zgodny wniosek 

Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


