Regulamin stowarzyszenia zwykłego
Niskie Składki
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Niskie Składki w dalszych postanowieniach
regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Myślenice w województwie małopolskim.

3.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Dla właściwej realizacji celów, Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.

Stowarzyszenie zawiązane zostało na czas nieograniczony i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6.

Stowarzyszenie może należeć i być członkiem innych organizacji krajowych
i zagranicznych o podobnych celach i profilu działania. Rada Stowarzyszenia
podejmuje większością głosów uchwałę o przystąpieniu do organizacji.

7.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

8.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.

9.

Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1. do
niniejszego regulaminu.

10. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: NS.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
11.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie idei liberalizmu gospodarczego, decentralizacji władzy publicznej
oraz wolności osobistej człowieka wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Polaków mieszkających poza granicami rodzimego kraju,
b) promowanie idei pluralizmu i tolerancji ze względu na poglądy polityczne,
c) działalność na rzecz aktywizacji społecznej obywateli w zakresie ich udziału
w życiu społeczno – gospodarczym oraz samokształcenia,
d) wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, wolnego handlu oraz swobodnego
przepływu kapitału, towarów i ludzi,
e) szerzenie wiedzy na temat ekonomii, historii, nauk społecznych oraz innych
dyscyplin naukowych wspierających rozwój społeczny i obywatelski,
f) promowanie i kształcenie nowych liderów opinii publicznej, społeczników,
samorządowców i działaczy politycznych,
g) kreowanie dyskusji na temat reformy systemu gospodarczego kraju, mającą na
celu likwidację zbędnych przepisów oraz regulacji uniemożliwiających rozwój
społeczny i gospodarczy obywateli,
h) współtworzenie i wspieranie programów oraz inicjatyw dążących do reformy
instytucji publicznych i zapewniających budowę Państwa Prawa oraz
sprawiedliwych, sprawnych i efektywnych rządów,
i) działanie na rzecz praw człowieka, swobód obywatelskich oraz wolności słowa
i wyrażanych poglądów,
j) wspieranie inicjatyw związanych z promocją postaw ekologicznych i ochrony
środowiska,
k) działanie na rzecz współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej,
l) wspieranie rozwiązań zapewniających ułatwienie kontaktów z organizacjami
i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
m) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, na zasadach dobrowolności
i subsydiarności.

12.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
organizowanie i współorganizowanie zebrań, spotkań, konferencji, seminariów,
szkoleń, debat i warsztatów naukowych,
udział w zebraniach, spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach,
debatach oraz warsztatach naukowych organizowanych przez inne podmioty,
prowadzenie działalności informacyjnej i tworzenie własnych projektów
informacyjno – edukacyjnych, w tym publikacje elektroniczne o treści związanej
z celami działania Stowarzyszenia,
współpracę ze środkami masowego przekazu,
współpracę z innymi pokrewnymi ideowo organizacjami krajowymi
i zagranicznymi,
prowadzenie zbiórek publicznych i organizowanie akcji charytatywnych,

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
13.

integrowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia,
gromadzenie środków finansowych na cele Stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
14.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, będące obywatelami
Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcami.

15.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Rada Stowarzyszenia uchwałą podjętą
w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji, po wcześniejszej weryfikacji kandydata
i przyznaniu rekomendacji od przynajmniej trzech członków założycieli. Wzór
deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

16.

Członkowie mają prawo do:
uczestnictwa w Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
uczestnictwa w głosowaniach i dyskusjach określających kierunek działalności
Stowarzyszenia,
wypowiadania się i wyrażania opinii w kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
uczestniczenia we wszelkich formach działania, służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach,
debatach oraz warsztatach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
ubiegania się obieralne funkcje w Stowarzyszeniu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
17.

Osoba przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia otrzymuje prawo ubiegania się
o obieralne funkcje w Stowarzyszeniu, po okresie próbnym wynoszącym rok od daty
przyjęcia. Przepis ten nie dotyczy Członków Założycieli.

18.

Członkowie mają obowiązek:
aktywnego uczestnictwa w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez
Stowarzyszenie,
przestrzegania zasad, procedur, uchwał i regulaminów wewnętrznych
Stowarzyszenia,
terminowego opłacania obowiązkowych składek członkowskich,
przestrzegania uniwersalnych norm etycznych i dbania o dobre imię i reputację
Stowarzyszenia,
wykazywania się koleżeńską postawą wobec pozostałych członków
Stowarzyszenia,

a)
b)
c)
d)
e)

f)

wspierania Stowarzyszenia swoją pracą, doświadczeniem oraz w miarę
możliwości środkami materialnymi.

19.

Członek Stowarzyszenia może należeć do organizacji, innego stowarzyszenia
lub partii pokrewnych ideowo i realizujących cele tożsame z celami Stowarzyszenia.

20.

Członek Stowarzyszenia nie może czynnie wspierać ani należeć do organizacji,
stowarzyszenia lub partii, która dąży do lub realizuje cele sprzeczne z celami,
zasadami ideowymi lub interesem Stowarzyszenia oraz może narazić dobre imię
Stowarzyszenia i jego członków.

21.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa Stowarzyszenia lub innego członka
Rady Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Radę Stowarzyszenia:
• z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
• z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub narażenia dobrego imienia
Stowarzyszenia i jego członków,
• na pisemny wniosek czterech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

22.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek powiadamiać członków Rady
Stowarzyszenia lub Prezesa o każdej zmianie adresu do korespondencji. Pismo
wysłane przez Stowarzyszenie do członka, zwrócone z powodu wysłania go na
ostatni podany przez danego członka adres, pod którym dana osoba nie mieszka,
ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniu terminu, w którym możliwe było
odebranie listu poleconego przez tego członka.

23.

Adresem korespondencyjnym jest również adres poczty elektronicznej podany
w deklaracji członkowskiej. Postanowienia ust. 21 stosuje się odpowiednio do adresu
poczty elektronicznej.

24.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania
Członków Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie
lub 14 dni od daty wysłania uchwały w formie elektronicznej. Uchwałę przesłaną
w sposób elektroniczny traktuje się jako doręczoną. Zebranie Członków
Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja
jest ostateczna i wiążąca.

25.

Członkami Założycielami Stowarzyszenia są osoby podpisane na liście Członków
Założycieli Stowarzyszenia i uczestniczące w Zebraniu Założycielskim.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
26. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Rada Stowarzyszenia,
c) Prezes Stowarzyszenia,
d) Wiceprezes Stowarzyszenia,
e) Sekretarz.

Rozdział V
Zebranie Członków Stowarzyszenia
27.

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

28.

Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Radę Stowarzyszenia
w drodze uchwały przynajmniej raz w roku.

29.

Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym
w uchwale Rady Stowarzyszenia, z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą odbywać się za pośrednictwem kanałów
elektronicznych: telekonferencji.

30.

O miejscu i terminie Zebrania Członków Stowarzyszenia zawiadamia się członków
listem poleconym lub pocztą e-mail, na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

31.

Decyzje Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym. Zebranie Członków Stowarzyszenia może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego. Prezes Stowarzyszenia może zarządzić głosowanie
z wykorzystaniem kanałów elektronicznych: mediów społecznościowych, poczty
e-mail, SMS.

32.

33.

Do ważności Zebrania Członków Stowarzyszenia wymagana jest w pierwszym
terminie obecność połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Zebranie Członków
Stowarzyszenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należą między innymi:
a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
b) uchwalanie zmian regulaminu,
c) zatwierdzanie wzorów odznak i pieczęci używanych przez Stowarzyszenie,

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

wybór i odwołanie Prezesa,
wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego,
podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,
przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej
umowy,
podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
15 000 zł.
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

34.

W sprawach określonych w par. 33 pkt. a) – c) Zebranie Członków Stowarzyszenia
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów:
a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba, że regulamin stanowi
inaczej,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, chyba, że regulamin stanowi
inaczej.

35.

W sprawach określonych w par. 33 pkt. d) - k) uchwały podejmowane są
kwalifikowaną większością głosów – 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.

36.

Jeżeli podczas pierwszego głosowania na Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uda
się wybrać Prezesa i/lub członków Rady, drugie głosowanie w tej sprawie odbędzie
się na kolejnym Zebraniu Członków, które odbędzie się najpóźniej 61 dni po pierwszym
głosowaniu. Podczas drugiego głosowania, Zebranie Członków Stowarzyszenia
podejmuje uchwały, w sprawach określonych w par. 33 pkt. d) – e), zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Dotychczasowy Prezes i/lub dotychczasowi Członkowie Rady pozostają na
stanowisku do momentu skutecznego wyboru nowego Prezesa i/lub nowych
Członków Rady.

37. Czynne i bierne prawo wyborcze w czasie Zebrania Członków Stowarzyszenia mają
jedynie osoby, które mają uregulowane składki członkowskie w dniu tego Zebrania.

Rozdział VI
Rada Stowarzyszenia
38. Rada Stowarzyszenia
Stowarzyszenia.

powoływana

jest

w

celu

kierowania

działaniami

39. Rada Stowarzyszenia wybierana jest na 5 letnią kadencję i składa się z osób
wybranych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Przynajmniej 51% członków Rady
muszą stanowić Członkowie Założyciele Stowarzyszenia, a jej liczebność określa
uchwałą Zebranie Członków Stowarzyszenia.
40. Rada Stowarzyszenia na wniosek minimum 3 jej członków, może w drodze uchwały,
dokooptować do Rady Stowarzyszenia członków spośród członków Stowarzyszenia,
jednak w czasie kadencji liczba dokooptowanych członków nie może być wyższa niż
1/4 członków z wyboru.
41. Zebrania Rady Stowarzyszenia odbywają się minimum raz na trzy miesiące,
zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia bądź na wniosek 1/3 Członków Rady,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni. Zebrania Rady Stowarzyszenia mogą odbywać się
za pośrednictwem kanałów elektronicznych: telekonferencji.
42. Pracami Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
43. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, z udziałem
minimum połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
44. Prezes Stowarzyszenia może sam, bądź na wniosek minimum 1/3 Członków Rady
zarządzić głosowanie z wykorzystaniem kanałów elektronicznych: mediów
społecznościowych, poczty e-mail, SMS. Głosowanie takie musi posiadać termin
rozpoczęcia i zakończenia, a protokół z niego musi zostać przedłożony Radzie na
najbliższym Zebraniu Rady Stowarzyszenia.
45. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należą:
a) podejmowanie decyzji w sprawie działalności Stowarzyszenia pomiędzy
Zebraniami Członków Stowarzyszenia,
b) przyjmowanie i wykreślanie Członków Stowarzyszenia,
c) określanie struktur regionalnych Stowarzyszenia,
d) powoływania i odwoływania liderów regionalnych Stowarzyszenia,
e) nadzór nad działalnością Prezesa Stowarzyszenia,
f) wybór i odwoływanie Wiceprezesa Stowarzyszenia,
g) wybór i odwoływanie Sekretarza Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia,
i) wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia,
j) zaciąganie zobowiązań finansowych nie przekraczających kwoty 15 000 zł,
k) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
l) określanie polityki finansowej Stowarzyszenia, w tym wysokości i trybu pobierania
składek członkowskich.

Rozdział VII
Prezes Stowarzyszenia
46.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa wybieranego przez Zebranie
Członków Stowarzyszenia na 5 letnią kadencję.

47.

Prezes Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

48.

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należą:
a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
b) zwoływanie zebrań Rady Stowarzyszenia,
c) kierowanie pracami Stowarzyszenia,
d) zaciąganie zobowiązań finansowych nie przekraczających kwoty 5 000 zł.

Rozdział VIII
Wiceprezes Stowarzyszenia
49.

Wiceprezes Stowarzyszenia wybierany i odwoływany jest przez Członków Rady
Stowarzyszenia.

50.

Kadencja Wiceprezesa Stowarzyszenia kończy się wraz z kadencją Rady
Stowarzyszenia.

51.

Do kompetencji Wiceprezesa Stowarzyszenia należy zastępowanie Prezesa w razie
jego nieobecności i przejęcie jego zakresu kompetencji i obowiązków.

Rozdział IX
Sekretarz Stowarzyszenia
52.

Sekretarz Stowarzyszenia wybierany i odwoływany jest przez Członków Rady
Stowarzyszenia.

53.

Kadencja Sekretarza
Stowarzyszenia.

53.

Stowarzyszenia

kończy

się

wraz

z

kadencją

Rady

Do uprawnień Sekretarza Stowarzyszenia należą:
a) dostęp do bieżącej korespondencji i dokumentacji Stowarzyszenia oraz rejestru
Członków Stowarzyszenia,
b) kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał,
c) prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań członków z tytułu wpisowego
i składek członkowskich oraz innych przychodów i wydatków Stowarzyszenia.

54.

Do kompetencji Sekretarza Stowarzyszenia należą:
a) kontrola terminowości opłacania składek oraz informowanie
Stowarzyszenia o zaległościach w opłacaniu składek Członków,
b) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Stowarzyszenia.

Rady

Rozdział X
Struktury Regionalne
55.

Rada dopuszcza powstanie Struktur Regionalnych odpowiadających wojewódzkiemu
podziałowi.

56.

Struktury Regionalne powoływane są uchwałą Rady na wniosek 5 Członków
Stowarzyszenia z danego Regionu.

57.

Uchwała o której mowa w par. 56 musi zawierać powołanie lidera Struktur
Regionalnych.

58.

Rada Stowarzyszenia może również powoływać Struktury Regionalne z własnej
inicjatywy, uchwała o powołaniu struktur regionalnych musi zawierać wskazanie
Lidera Regionu.

59.

W jednym województwie nie mogą istnieć dwie i więcej Struktur Regionalnych.

Rozdział XI
Majątek i finanse Stowarzyszenia
60.
61.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) wpływy z własnej działalności statutowej,
e) granty na badania naukowe,
f) wpływy z ofiarności publicznej.

62.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

63.

Wysokość i tryb opłacania składek członkowskich ustalona jest uchwałą Rady
Stowarzyszenia.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
64.

65.

66.

O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów – 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków
Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

