
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

„Bractwo Świętej Barbary Ludzi Działających na Wiśle” 

 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Bractwo Świętej Barbary Ludzi Działających na Wiśle”. W 

dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock 

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel zwany też Starszym Bractwa wybierany 

przez Zebranie Członków. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu 

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

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. 

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.  

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Cele Stowarzyszenia: 

9.1. Integracja środowisk wodniackich działających na rzece Wiśle 

9.2. Propagowanie historii żeglugi i sportów wodnych 

9.3. Propagowanie kultu Świętej Barbary wśród środowisk wodniaków 

9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii, bezpieczeństwa na rzece i kultury 

oraz ceremoniału wodnego 

9.5. Dążenie do rozwoju wszelkich dziedzin ludzkiej aktywności na rzekach i innych akwenach 

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

10.1. Organizowanie obchodów dnia Świętej Barbary 

10.2. Udział w uroczystościach patriotycznych i kościelnych 

10.3. Organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z działalnością na wodzie 

10.4. Organizowanie wystaw i innych przedsięwzięć oraz wydawanie wydawnictw 

związanych z żeglugą i inną działalnością na wodzie 

10.5. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne stowarzyszenia i instytucje, 

zgodnych z celami Stowarzyszenia 

11. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

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

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty 

złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 

13. Prawa członka Stowarzyszenia: 

13.1. Uczestniczenie w zebraniach i pracach Stowarzyszenia 

13.2. Wybieranie i bycie wybieranym na Przedstawiciela zwanego też Starszym Bractwa 

13.3. Kształtowanie programu działania Stowarzyszenia 

14.  Obowiązki członka Stowarzyszenia: 

14.1. Udział w zebraniach Stowarzyszenia 



14.2. Udział w pracach Stowarzyszenia 

14.3. Opłacanie składki członkowskiej 

15.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

15.1. Rezygnacji członka 

15.2. Wykluczenia przez zebranie członków przy obecności min. 50% członków większością 

2/3 głosów 

15.3. Śmierci członka 

16.  Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni 

od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie 

najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

17. Władzami Stowarzyszenia są: 

17.1. Zebranie Członków, 

17.2. Przedstawiciel zwany też Starszym Bractwa. 

18.  Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności połowy członków. 

19.  Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

20. . Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

21. . Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel zwany też Starszym Bractwa lub co najmniej 5 

członków Stowarzyszenia. 

22. . Kadencja Przedstawiciela - Starszego Bractwa trwa 4 lata. Przedstawiciel - Starszy Bractwa 

może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia, bądź 

rażąco narusza jego interesy, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków. 

23. . Do zakresu działania Przedstawiciela - Starszego Bractwa należy: 

23.1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

23.2. Podpisywanie dokumentów w imieniu Stowarzyszenia 

23.3. Prowadzenie gospodarki finansowej 

24.  Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 70% członków może podjąć uchwałę 

o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie 

Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

25.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – 

Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

w Płocku, dnia 24 września 2014 roku 


