
 

Strona 1 z 4 
 

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  
DEMOKRACJA W PRAKTYCE 

 
 

Rozdział 1. 
Postanowienie ogólne 

 
§ 1. Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce  zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., 
poz.210 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu. 
 
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
 
§ 3. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.   
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.  
 
§ 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.  
 

 

Rozdział 2. 
Cele oraz zakres działania Stowarzyszenia 

 
§ 6. Celami działania Stowarzyszenia są:  

1) kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich, 
2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, 
3) upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa wśród młodzieży,  
4) edukacja historyczna i obywatelska, 
5) aktywizacja i wpieranie inicjatyw młodzieżowych,  
6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.  

 
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swój cele poprzez: 

1) organizacje projektów edukacyjnych (w szczególności: „Krakowski Parament Młodzieży”, 
„Sobieski Parlament”) 

2) organizacje szkoleń, konferencji, spotkań, 
3) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 
5) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 
6) promocje działań Stowarzyszenia, 
7) podejmowanie działań mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.  
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Rozdział 3. 
Członkowie Stowarzyszenia  

 
§ 8. 1.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem. 
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą, podjętą nie później niż 
30 dni, od dnia złożenia pisemnego wniosku o wstąpieniu do Stowarzyszenia, zawierającego 
rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia. 
 
§ 9. 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia, 
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków, 
3) zgłaszać projekty uchwał, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z 
jego celem, 

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem 
głosu, 

6) wnioskować o informacje od Prezesa Stowarzyszenia w sprawie bieżących prac 
Stowarzyszenia. 

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do: 
1) przestrzegania Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, 
2) regularnego opłacania składki członkowskiej, 
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, 
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 
§ 10. 1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,  
2) śmierci członka. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić z  powodu: 
1) nieopłacenia w terminie składki członkowskiej , 
2) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia, 
3) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub sprzecznych z jego celami, 
4) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.  

3. Wykluczenia dokonuje Prezes Stowarzyszenia. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia 
odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o 
wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego 
decyzja jest ostateczna. 
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Rozdział 4. 
Organizacja pracy Stowarzyszenia 

 
§ 11. 1. Organami stowarzyszenia są: 
     1) Zebranie Członków, 
     2) Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Zarząd stowarzyszenia składa się z: 
     1) Prezesa Stowarzyszenia,  
     2) 1 do 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia. 
 
§ 12. 1. Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile Regulamin nie 
stanowi inaczej. 
2. Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub 3 członków Stowarzyszenia. 
3. Zebranie Członków obywa się co najmniej  raz w roku. 
4. W sytuacjach wyjątkowych Zebranie Członków, może odbyć się za pośrednictwem 
elektronicznych środków komunikacji.  
5. O zmianie Regulaminu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków, 
podejmując uchwałę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  
członków uprawnionych do głosowania. 
6. Zebranie Członków uchwala uchwałę, o wysokości składek członkowskich na dany rok 
kalendarzowy, większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  
członków uprawnionych do głosowania.  
 
§ 13. 1. Zebranie Członków  wybiera uchwałą  ze swego grona, Prezesa Stowarzyszenia oraz 
od jednego do dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, większością bezwzględną przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  członków uprawnionych do głosowania. 
2. Kadencja Prezesa Stowarzyszenia oraz Wiceprezesów Stowarzyszenia trwa jeden rok. 
3. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesów Stowarzyszenia może dokonać 
Zebranie Członków podejmując uchwałę większością bezwzględną, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby  członków uprawnionych do głosowania. Wskazując tym samym nowego 
Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesów Stowarzyszenia. 
4. W przypadku rezygnacji z funkcji Prezesa lub Wiceprezesów Stowarzyszenia, Zebranie 
Członków niezwłocznie podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia, w 
trybie przewidzianym w § 13. ust.1 Regulaminu Działalności Stowarzyszenia.  
 
§ 14.  1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy 
obecności wszystkich członków Zarządu. 
2. Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie, przy zaciąganiu zobowiązań 
majątkowych oraz składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia. 
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§ 15. Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy, w szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
2) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, 
3) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,  
4) przygotowywanie kalendarza prac  Stowarzyszenia, 
5) prowadzenie posiedzeń Zebrania Członków,  
6) realizacja uchwał Zebrania Członków, 
7) udzielanie informacji o bieżących pracach Stowarzyszenia. 

 
§ 16. Do zakresu działania Wiceprezesa Stowarzyszenia należy, w szczególności:  

1) wykonywanie działań powierzonych przez Prezesa Stowarzyszenia, 
2) zastępowanie Prezesa Stowarzyszenia w jego działaniach, w razie niemożności 

sprawowania przez niego funkcji. 
 
§ 17. 1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz 
udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.  
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu 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, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 
  5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 
 
§ 18. Stowarzyszenie udziela swojego patronatu wydarzeniom, których cele są zgodne z 
celami i zakresem działania Stowarzyszenia. Decyzję o udzieleniu patronatu, podejmuje 
Zebranie Członków w drodze uchwały.  
 
 
 

 

Rozdział 5. 
Środki Stowarzyszenia 

 
§ 19. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze ustanowionych uchwałą składek 
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 
ofiarności publicznej. Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.   
 
 


