
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Żywieckie Pogranicze. W dalszych postanowieniach regulaminu 
zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu, 34-371 Ujsoły,

 Glinka, gmina Ujsoły.

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 jej członków, do swoich działań stowarzysze-
nie może zatrudniać pracowników.

6. Cele Stowarzyszenia to:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest promocja regionu oraz działalność turystyczna na terenie Żywiec-
czyzny.

a. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych rodzin i osób;

b. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym;

c. Działalności charytatywnej;
d. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwo-

ju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
g. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
h. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
i. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpo-

wszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
l. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m. Działalności wspomagającej rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wycho-

wania;
n. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
o. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
p. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
q. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r. Turystyki i krajoznawstwa;
s. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;
t. Ratownictwa i ochrony ludności;
u. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;
v. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
w. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami, placówkami,
osobami fizycznymi w celu realizacji celów statutowych, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,



b. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wy-
kładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, warsztatów, pokazów, szkoleń, pikników, zjaz-
dów, kolonii, spotkań, wyjazdów itp.,

c. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w szczególności po-
przez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji itp.,

d. udzielanie pomocy finansowej, materialnej, rzeczowej, środowiskowej dla osób objętych statutowymi
działaniami Fundacji,

e. fundowaniu stypendiów socjalnych i naukowych, nagród rzeczowych oraz dydaktycznych dla dzieci i
młodzieży,

f. świadczeniu pomocy społecznej na rzecz osób wykluczonych społecznie,
g. organizowanie zbiorek pieniężnych, rzeczowych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których do-

chód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
h. organizowaniu i finansowaniu wypoczynku i innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i mło-

dzieży,
i. udziale i organizacji akcji charytatywnych,
j. organizowaniu i finansowaniu imprez integrujących lokalne środowiska (festynów, biesiad, spotkań,

koncertów, meczy, wydarzeń itp.),
k. działalność edukacyjną, oświatową i badawczą,
l. prowadzeniu działań promocyjnych w sieci Internet, za pomocą portali społecznościowych i innych

środków masowego przekazu,
m. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych,
n. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, bro-

szur, płyt i wydawnictw specjalnych,
o. promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą,
p. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Sto-

warzyszenia, w tym zagranicznych,
q. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;

8.  Pozyskiwanie  środków  finansowych,  rzeczowych  oraz  usług  z  dostępnych  źródeł  i  funduszy
wspomagających działania zgodne z regulaminowymi celami Stowarzyszenia.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty
złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz „Stowarzyszenia”,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności „Stowarzyszenia”,
d)  korzystać  z pomocy  i zaplecza  „Stowarzyszenia”  w podejmowanych  działaniach  zgodnych  z jego

celami statutowymi,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach „Stowarzyszenia” z prawem głosu.

12. Członek zobowiązany jest do:
a) przestrzegania regulaminu i uchwał władz „Stowarzyszenia”,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”,
d) dbania o dobre imię i mienie „Stowarzyszenia”.

      



13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)  dobrowolnej  rezygnacji  z przynależności  do „Stowarzyszenia”,  zgłoszonej  na piśmie po uprzednim

uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie „Stowarzyszenia”,
b) śmierci członka,
c) uchwały Walnego Zebrania Członków o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez

okres 1 roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres 2
lat,

d)  wykluczenia  uchwałą   Walnego  Zebrania  Członków  z powodu  nieprzestrzegania  postanowień
regulaminu i uchwał władz „Stowarzyszenia” lub działania na szkodę „Stowarzyszenia”.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w
terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.

16.  Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi 
inaczej.
2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków 
stowarzyszenia.  

18.  Walne  Zebranie  Członków  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia,  które  podejmuje  decyzje  we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania  Stowarzyszenia,  o  ile  regulamin  nie  stanowi
inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
3. przyjmowanie i odwoływanie członków,  
4. uchwalanie zmian regulaminu,
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu,

zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

20.  Zebranie  Członków  zwołuje  Przedstawiciel  lub  1/3  członków  Stowarzyszenia.  Walnym  Zebraniem
Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21.  Stowarzyszenie  jest  reprezentowane  przez  Przedstawiciela  wybieranego  przez  Walne  Zebranie
Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
3. zwoływanie zebrania członków.

23. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji  przekraczającej uprawnienia jego kompetencji  wymaga zgody
wszystkich członków stowarzyszenia. Są to 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, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy porę-
czenia lub zawarciu innej podobnej umowy,

5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji,
3. darowizn,
4. zbiórek publicznych,
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia.

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowa-
nia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie 
pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o 
stowarzyszeniach.


