
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

Rozdział 1
Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

1. Stowarzyszenie  zwykłe  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  Wędkarskie  „ORKA”  i  w
dalszych postanowieniach  niniejszego regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym  zrzeszeniem  o  celach
niezarobkowych, opartym na pracy społecznej swoich członków.
3. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Połomia w gminie Mszana.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem.

Rozdział 2
Cele i sposoby realizacji

§ 3

1. Celem  działania Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza ochrony ekosystemów

wodnych oraz organizmów i roślin wodnych oraz racjonalnego użytkowania wód,
2) rozwijanie i krzewienie wędkarstwa,
3) integrowanie osób i środowisk związanych z wędkarstwem,
4) propagowanie wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku,
5) tworzenie warunków sprzyjających amatorskiemu uprawianiu wędkarstwa.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1) organizowanie  towarzyskie  zawody  wędkarskie  z  zachowaniem  regulaminowych
zasad,
2) organizowanie rodzinnych spotkań integracyjnych,
3) organizowanie  zawodów  dla  dzieci  w  celu  zapoznania  ich  z  gatunkami  ryb  i
zasadami dbałości o naturalne środowisko,
4) utrzymanie w należytym porządku użytkowanych ekosystemów wodnych,
5) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania.
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Rozdział 3
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 4

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

2. Członkiem  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  niepełnoletnia  po  przedłożeniu  zgody
rodziców/opiekunów prawnych.

3. Deklaracja członkowska musi posiadać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30
dni od daty złożenia deklaracji i opłaceniu składek.

§ 5

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) wybierać Zarząd Stowarzyszenia i być wybieranym do pełnienia takiej funkcji,
3) uczestniczyć we wszystkich zebraniach i formach działalności Stowarzyszenia oraz
innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia w prawem głosu,
4) korzystać  z  pomocy  Stowarzyszenia  w  podejmowanych  działaniach  zgodnych  
z jego celami,
5) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 6

1. Członek ma obowiązek:

1) postępować zgodnie z Regulaminem i uchwałami Zebrania Członków,
2) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) propagować idee Stowarzyszenia, zjednywać mu członków i sympatyków,
4) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie,
5) realizować cele Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię
6) poddawać się nadzorowi i kontroli ze strony władz Stowarzyszenia w zakresie zgodnego

z regulaminem połowu ryb.
§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji z przynależności zgłoszonej Zarządowi na piśmie i uregulowaniu zobowią-

zań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia z powodu:

a) utraty  zdolności  do  czynności  prawnych,  przekroczenia  postanowień  niniejszego
Regulaminu, uchwał lub norm moralnych,

b) nie płacenia składek przez okres 3 miesięcy z uwzględnieniem przez Zarząd sytuacji
losowych,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia. 
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2. Skreślenia bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje uchwałą Zarząd.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania na piśmie, za pośrednic-

twem Zarządu, do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o
skreśleniu.

4. Uchwała Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia członka po jego od-
wołaniu jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 8

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)  Zebranie Członków,
2)  Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

      § 9

1. Kadencja  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa  4  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków, o ile dalsze postanowienia regulaminu nie
stanowią inaczej.

3. Uchwały Zebrania Członków podejmowanie są w głosowaniu jawnym. Zebranie Członków
może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 10

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej raz na rok lub na

wniosek 1/3 ogółu członków bądź Komisji  Rewizyjnej,  w terminie jednego miesiąca od
zgłoszenia wniosku.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, członkowie Stowarzyszenia powiadamiani
są przez Zarząd z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Zebranie członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.
 

§ 11

1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działania i rozwoju,
2) uchwalanie i dokonywanie zmian we wszystkich obowiązujących w Stowarzyszeniu
regulaminach,
3) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
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4) udzielanie bądź odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Re-
wizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej,

6) uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich,
7) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu do podejmowania czynności przekra-

czających zakres zwykłego zarządu,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do

kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
          

§ 12
Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami  Zebrania  Członków Stowarzyszenia  oraz  reprezentuje  Stowarzyszenie  na  ze-
wnątrz.

2. Zarząd składa się 5 osób, w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek za-
rządu.

3. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posie-

dzenia Zarządu zwołuje prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.
5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzysze-
nia,
5) opracowywanie planów działalności,
6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu,
a uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7. Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu dwaj jego członko-
wie, w tym prezes lub wiceprezes.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarządowi przy-
sługuje prawo dokooptowania brakującego składu, jednak nie więcej niż 1/3 składu.

§ 13
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzysze-
nia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekre-
tarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród człon-
ków Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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1) nadzór i kontrola działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finanso-
wej Stowarzyszenia,
2) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia pod
kątem zgodności z obowiązującym statutem i przepisami prawa,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na zebraniu członków Stowa-
rzyszenia,
4) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Zebrania Członków,
5) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu,
6) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzysze-
nia, mogą natomiast uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, orga-
nowi temu przysługuje prawo dokooptowania brakującego składu, jednak nie więcej niż 1/3
składu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 14

1. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków, zapisów,
4) dochodów z majątku stowarzyszenia,
5) ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie  może  otrzymywać  dotacje  na  zasadach  określonych  w  odrębnych
przepisach.

3. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.
6. Do  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictwa  i  składania  oświadczeń  woli,  

w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch upoważnionych
członków Zarządu działających łącznie.

       3. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej
15.000 euro.

4. Podejmowanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga
uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 

5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmiana Regulaminu może być uchwalona przez Zebranie Członków zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę  w  sprawie  rozwiązania  stowarzyszenia  podejmuje  Zebranie  Członków
kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

3. Uchwała  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  określa  sposób  likwidacji  oraz  cel,  na  jaki
zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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