
  

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.: Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę . Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice a terenem działań obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza grani-
cami kraju, na terenie innych państw. 

4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regu-
laminu oraz przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

6. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspierających rozwój branży zajmującej 
się atrakcjami rodzinnymi w szczególności takimi jak parki rozrywki i  sale zabaw. 

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:  

1. informowanie, utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami 

publicznymi oraz innymi organizacjami; 

2. wymianę poglądów i doświadczeń; 

3. działania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych dot. funkcjonowania branży; 

5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia; 

6. stwarzanie dogodnych warunków dla rozwiązywania problemów związanych z branżą. 

7. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklaracje 
i rekomendacje 2 członków Stowarzyszenia. 

8. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel uchwałą podjętą nie później niż                
w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

9. Członek ma prawo do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborze Przedstawiciela, ko-
rzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, 
wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

10. Członkowie mają obowiązek do brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji 
jego celów, uczestnictwa w zebraniach członków, przestrzegania regulaminu, regularnego 
płacenia składek.  

11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: !
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 
Przedstawiciela, !
b) wykluczenia przez Przedstawiciela z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub z powodu rażącego naruszania zasad re-
gulaminowych, !



c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, !
d) śmierci członka. 

1. Od uchwały Przedstawiciela w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przy-
sługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebra-
nia jest ostateczna. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy członkostwo jest zawie-
szone. 

2.  Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Zebranie Członków, 

b) Przedstawiciel. 

   16. Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu jaw-
nym zwykłą większością głosów. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajne-
go. 

   17. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą więk-
szością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania             
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,                       
chyba, że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.   

     18.  Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 5 lat z możliwością ponownego wyboru.  

     19.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków. 

  20. Zebrania zwołuje Przedstawiciel raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdaw-
czo-wyborcze, zawiadamiając (e-mail, telefonicznie, pisemnie) członków o jego terminie, miejscu i 
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem               zebrania. Jeśli na 
zebraniu nie ma wymaganego kworum, wówczas zebranie odbywa się w drugim terminie, który 
następuje 30 minut po podanym terminie pierwszego zebrania.  

1a. Głosowanie. poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komuni-
kacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis 
sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy 
stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzysze-
nia może wypowiadać się w toku obrad; 

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

    21. Zebranie obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

    22.  W sytuacjach nadzwyczajnych Przedstawiciel  - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej 
liczby członków Stowarzyszenia - musi zwołać Zebranie Członków. 

  23. Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku                             
i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 



    24.  Do kompetencji Zebrania Członków należy: 

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  

b) uchwalanie zmian regulaminu, 

c) wybór i odwołanie Przedstawiciela, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Przedstawiciela, 

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich.  

  25. Przedstawiciel jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie                           
z uchwałami Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

    26.  Do kompetencji Przedstawiciela należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b) realizowanie uchwał Zebrania, 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

     27.  Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i pomocy publicznej  

c) dotacje, otrzymane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

d) dochody z majątku Stowarzyszenia. 

     28.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  29. Decyzje w zakresie zwykłego zarządu podejmuje Przedstawiciel. Podejmowanie przez Przed-
stawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej                   
zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa                           
do  dokonania  tych  czynności.  

    30.  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 lub pożyczki, 

d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy po-
ręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 2000 zl. 

  31. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwy-
kłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych                           
do  głosowania. 



   32. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

   33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora. 

  

Katowice 04.05.2020                                      ........................................................... 

              /podpis Przedstawiciela/ 


