
      

Stowarzyszenie Podkarpackich
Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się 
Stowarzyszenia jest obszar Województwa 

Stowarzyszenie nie może mieć placówek terenowych.

Stowarzyszenie uzyskuje środki 
Stowarzyszenie nie może przyjmować darowizn, 
korzystać z ofiarności publicznej.

 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz postanowień  
niniejszego Regulaminu.  
 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy o lotnictwie
2. Popularyzowanie fotografii lotniczej.

Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:
1. Czynny udział w Walnych Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
2. Publikowanie opinii, zdjęć i artykułów w prasie i Internecie
3. Przygotowywanie publikacji i wystaw
4. Organizowanie wspólnych spotkań w celu pogłębiania wiedzy lotniczej
5. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania

      REGULAMIN STOWARZYSZENIA 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

Podkarpackich Miłośników Lotnictwa EPRZ Spotting Team, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.

§2 

towarzyszenia mieści się pod adresem: Miłocin 57, 36-062 Zaczernie. Terenem działalności 
ojewództwa Podkarpackiego Rzeczpospolitej Polskiej

§3 

Stowarzyszenie nie może mieć placówek terenowych. 

§4 

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.
Stowarzyszenie nie może przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, a także
korzystać z ofiarności publicznej. 

§5 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz postanowień  

Rozdział 2 

Cele i sposoby ich realizacji 

§6 
 

Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy o lotnictwie. 
fotografii lotniczej. 

§7 
 

Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez: 
Czynny udział w Walnych Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 
Publikowanie opinii, zdjęć i artykułów w prasie i Internecie. 
Przygotowywanie publikacji i wystaw. 

wspólnych spotkań w celu pogłębiania wiedzy lotniczej. 
Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania

Miłośników Lotnictwa EPRZ Spotting Team, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej. 

Terenem działalności 
zeczpospolitej Polskiej. 

na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich. 
, otrzymywać dotacji, a także 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz postanowień  

Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 



Rozdział 3 
 

Organy Stowarzyszenia 
 

§8 
 

Organami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Przedstawiciel Stowarzyszenia. 

§9 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. Wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia. 
2. Przyjmowanie osób w poczet członków. 
3. Skreślanie osób z listy członków. 
4. Uchwalenie Regulaminu i zmian w Regulaminie. 
5. Podejmowanie bieżących uchwał. 
6. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
7. Wybór i odwołanie Skarbnika. 

§10 
 

Do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia należy: 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2. Prowadzenie spraw ewidencyjnych Stowarzyszenia, 
3. Pełnienie funkcji w kadencji 2-letniej. 

 
§11 

 
Do kompetencji Skarbnika należy prowadzenie ewidencji składek oraz zbieranie, zabezpieczenie 
zebranych pieniędzy i przekazywanie ich na ustalone przez Stowarzyszenie cele. 
 
  §12 

 
1.  Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym, podejmuje uchwały zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

W sytuacjach szczególnych związanych z koniecznością podjęcia ważnych decyzji przy 
trudnościach z uzyskaniem odpowiedniej większości koniecznej do uznania głosowania za ważne, 
dopuszcza się formę głosowania elektronicznego na zamkniętym forum internetowym, 
dostępnym jedynie dla aktualnych członków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 4 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§13 
 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pragnąca czynnie realizować cele statutowe. 
Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. 
 

§14 
 

Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z prawa wyborczego z tym, że nie 
mogą obejmować funkcji Przedstawiciela Stowarzyszenia. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą należeć 
do Stowarzyszenia jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych. 
 

§15 
 
Członkiem Stowarzyszenia można zostać po złożeniu do Stowarzyszenia wypełnionej deklaracji 
członkowskiej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Członków wyrażonej 
w głosowaniu na zasadach określonych w §12 Regulaminu. 

§16 
 

Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba będąca jednocześnie członkiem innej grupy bądź 
stowarzyszenia, którego działalność zlokalizowana jest w województwie Podkarpackim oraz 
o tematyce identycznej jakie reprezentuje Stowarzyszenie. 
 

§17 
 
Członkowie są obowiązani: 

1. Realizować cele Stowarzyszenia. 
2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia. 
3. Przestrzegać postanowień regulaminu i innych uchwał. 
4. Godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
5. Opłacać składki członkowskie. 

 
§18 

 
Każdy Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do wpłaty składki początkowej w wysokości 20 PLN 
na cele Stowarzyszenia. W przypadku wykorzystania wartości składki początkowej bądź 
okolicznościowych wydatków dodatkowych, przekraczających wysokość składki, Skarbnik 
zobowiązany jest do poinformowania Członków Stowarzyszenia i organizacji ponownej składki. Każdy 
Członek zobowiązany jest do uiszczenia składki w terminie do 10 dni roboczych od daty ogłoszenia 
składki przez Skarbnika. 

§19 
 
Zabrania się upubliczniania przez Członków Stowarzyszenia wszelkich informacji, publikowanych na 
zamkniętym forum internetowym przez innych Członków, bez zgody autora informacji. Wyjątkiem są 
informacje dostępne publiczne. Złamanie powyższego postanowienia jest równoważne 
z upomnieniem  i skreśleniem z listy w przypadku ponownego złamania postanowienia. 



§20 
 

Każdy członek nie przestrzegający postanowień Regulaminu Stowarzyszenia może zostać skreślony 
z listy członków. Decyzję o skreśleniu podejmuje się na zasadach określonych w §12 Regulaminu. 
 
 
 

§21 
 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 
1.  Śmierci członka. 
2.  Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić  pisemnie                                   

 Przedstawiciela Stowarzyszenia. 
3. Skreślenia z listy członków. 
4. Utraty praw publicznych i zdolności do czynności prawnych. 

 
 

Rozdział 5 
 

Postanowienia końcowe 
 
 

§22 
 

Zmiany w regulaminie wprowadzane są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 
 
 

§23 
 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przeznaczony na cele określone 
w uchwale o rozwiązaniu. 
 

§24 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – 
Prawo o stowarzyszeniach. 


