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Stowarzyszenie 

,,Wolne Wybory” 

 

Regulamin 

 

Rozdział I - Przepisy ogólne 

 

Art. 1.  Stowarzyszenie ,,Wolne Wybory”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w oparciu 

o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz 

niniejszy Regulamin. 

 

Art. 2. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieoznaczony. 

 

Art.3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działania obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego 

członków. 

 

Rozdział II - Cele, środki i formy działania. 

 

Art. 5.  Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,  
2) działalność w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej, rolnej i gospodarczej,  

3) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego, 

4)  podejmowanie tematów związanych z problemami suwerenności państwa jego 

praworządności, gospodarki, edukacji obywateli oraz uczestnictwo w życiu 

politycznym i społecznym 

 

Art. 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) monitorowanie problematyki w w/w zakresie; 

2) podejmowanie inicjatyw prawnych i społecznych w w/w zakresie, organizowanie i 

bezpośredni udział w podejmowanych działaniach; 

3) informowanie członków o istotnych sprawach dotyczących Polski i świata; 

4) rozwijanie sieci organizacyjnej członków. 

 

Rozdział III- Członkowie ich prawa i obowiązki. 

 

Art. 7. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim. 

 

Art. 8. Przyjęcia członka dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku kandydata. 

 

Art. 9. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 
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1) brać udział we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia; 

2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego; 

3) zgłaszać własne pomysły, inicjatywy, projekty. 

 

Art. 10. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia; 

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 

3) terminowo opłacać składki członkowskie. 

 

Art. 11. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka; 

2) śmierci; 

3) utraty praw publicznych; 

4) wykluczenia przez Zebranie Członków za działalność godzącą w dobre imię 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III - Władze 

 

Zebranie Członków 

 

Art. 12. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które tworzą wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia. 

 

Art. 13.  Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, za wyjątkiem 

spraw, które są zastrzeżone dla Zarządu reprezentującego Stowarzyszenie.  

 

Art. 14.  Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby, na żądanie Zarządu 

reprezentującego Stowarzyszenie lub 3 członków Stowarzyszenia. 

 

Art.   15.  Zebranie Członków decyduje w szczególności o: 

1) wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia; 

2) wyborze i odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia oraz kontroli podejmowanych przez 

niego czynności; 

3) uchwaleniu regulaminu oraz dokonywaniu jego zmian; 

4) wysokości składki członkowskiej; 

5) podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

Art. 16.  Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym lub jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile 

niniejszy Regulamin lub przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej. 

 

Zarząd 

 

Art. 17 

 

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

Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 
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2. Zarząd składa się z 3 osób. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego. 

 

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

Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący. 

 

4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zarząd może zdecydować o głosowaniu 

tajnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Art. 18. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w tym także w sprawach majątkowych; 

2) zwoływanie Zebrania Członków; 

3) przyjmowanie nowych członków; 

4) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

5) wykonywanie uchwał Zebrania Członków. 

 

Art. 19.  

 

1. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wymaga 

uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich 

pełnomocnictwa do podjęcia tej czynności. 

 

2. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 1 

tego paragrafu, upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Zarządu.  

 

Majątek 

 

Art. 20. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

1) składek członkowskich; 

2) darowizn, spadków, zapisów, 

3) dotacji; 

4) ofiarności publicznej; 

5) dochodów z majątku stowarzyszenia. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

Art. 21. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 22. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa 

sposób likwidacji i przeznaczenia majątku. 


