
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ W JAWORZNIE”

1. Stowarzyszenie  zwykłe  nosi  nazwę  „Zrównoważona  Mobilność  w Jaworznie”.
W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów

Ustawy  z dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o stowarzyszeniach  oraz  niniejszego
Regulaminu. 

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Celem  Stowarzyszenia  jest  działalność  na  rzecz  poprawy  jakości  systemu

transportowego, w szczególności poprzez: 
a. umożliwienie bezpiecznego i szybkiego przemieszczania się rowerem po mieście,
b. stworzenie wydajnej komunikacji publicznej, 
c. ułatwienie poruszania się pieszo,
d. redukcję zagrożeń w ruchu drogowym.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: 
a. występowanie z inicjatywami obywatelskimi, zgłaszanie koncepcji i projektów,
b. udział w konsultacjach społecznych oraz opiniowanie realizowanych przez miasto

inwestycji i uchwalanych dokumentów strategicznych,
c. prowadzenie korespondencji z urzędami i innymi instytucjami oraz monitorowanie

ich działalności,
d. uzyskiwanie informacji o działaniach władz miasta i rozpowszechnianie ich,
e. współpracę z organizacjami działającymi na terenie kraju i regionu,
f. opracowywanie raportów i analiz,
g. popularyzację  wiedzy  na  temat  najlepszej  praktyki  w zakresie  transportu

miejskiego,
h. publikowanie treści w prasie i w internecie, utrzymywanie kontaktów z mediami,
i. wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców,
j. inne działania podejmowane w razie potrzeby, np. organizowanie akcji, protestów,

zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości właściwym organom.
8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcie nowych członków dokonuje się na ich wniosek złożony drogą pisemną lub
elektroniczną.

10. Do przyjęcia danej osoby w poczet członków wymagana jest zgoda Prezesa.
11. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne.
12. Dane Członka Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
13. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

a. głosowania na Zebraniu Członków,
b. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

14. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a. wspierania jego działalności w wybrany przez siebie sposób,
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
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15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
a. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia  przez Członka pisemnego

oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
b. w  wyniku  wykluczenia  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia  w uzasadnionych

sytuacjach, w szczególności w przypadku działania na  szkodę Stowarzyszenia.
16. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o skreśleniu z listy członków. Odwołanie
jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków, a jego decyzja jest ostateczna.

17. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zebranie Członków,
b. Zarząd.

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

19. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b. w drugim terminie  –  bez  względu  na  liczbę  obecnych  osób uprawnionych  do

głosowania.
20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje

we  wszystkich  sprawach  należących  do  zakresu  działania  Stowarzyszenia,  o ile
Regulamin nie stanowi inaczej.

21. Zebranie Członków zwołuje Prezes.
22. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa.
23. Wybór składu Zarządu oraz jego uzupełnianie następuje w wyniku uchwały Zebrania

Członków.
24. Członkostwo  w Zarządzie  ustaje  na  skutek  rezygnacji  lub  decyzji  o wykluczeniu

podjętej przez Prezesa.
25. Do zakresu działania Prezesa należy:

a. zwoływanie Zebrania Członków,
b. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
c. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia.

26. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c. nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia,
d. wykluczanie członka Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w Regulaminie,
e. uchwalanie zmian w Regulaminie,
f. podejmowanie uchwał o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia,
g. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

27. Podejmowanie  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  czynności  przekraczających  zakres
zwykłego  zarządu,  o których  mowa  w art.  41a  ust.  3.  ustawy  Prawo
o stowarzyszeniach,  wymaga  uprzedniej  zgody  Zebrania  Członków  wyrażonej
w formie uchwały.

28. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
29. Środki na działalność stowarzyszenia mogą pochodzić z:

a. dotacji,
b. darowizn,
c. zbiórek publicznych.

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