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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę  

STOWARZYSZENIE RODU KASZYŃSKICH.  

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb 

realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość NIWY, ul. KRAKOWSKA 38, 86-031 

OSIELSKO. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie: 

1) niniejszego regulaminu, 

2) przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 z 

dnia 2017.02.03 tekst jednolity). 

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

6. Stowarzyszenie zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy jest stowarzyszeniem zwykłym, 

nieposiadającym osobowości prawnej. 

7. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie więzi: rodzinnych, kulturowych, społecznych osób 

wywodzących się ze wszystkich gałęzi Rodu Kaszyńskich. 

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

A. Organizowanie zjazdów, spotkań, imprez z udziałem poszczególnych gałęzi Rodu 

Kaszyńskich. 

B. Prowadzenie badań historycznych, dokumentowanie dziejów Rodu i ich 

publikowanie. 

C. Gromadzenie wszelkich pamiątek i śladów po Członkach Rodu oraz materiałów 

historycznych dotyczących Rodu Kaszyńskich.  

D. Upamiętnianie Członków Rodu w publikowanych pracach  i opracowaniach 

historycznych, wspomnieniach, publikacjach w prasie regionalnej itp., oraz 

gromadzenie tych materiałów. 

E. Pomoc moralną i materialną Członkom Rodu. 

F. Gromadzenie środków materialnych i finansowych niezbędnych do realizacji zadań 

statutowych Stowarzyszenia. 

G. Opieka nad miejscami pamięci i grobami Członków Rodu zmarłych bezpotomnie. 

9. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

cudzoziemiec mieszkający poza granicami RP, który z urodzenia bądź nabycia poprzez 

małżeństwo ma prawo do używania nazwiska Kaszyński/Kaszyńska (po mieczu bądź po 

kądzieli). Do Stowarzyszenia mogą należeć również osoby przysposobione. 

10. O przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia mogą wystąpić również osoby małoletnie o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U.2017.210 z dnia 2017.02.03 tekst jednolity). 

11. Przyjęcia w poczet członków odbywają się na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą 

większością głosów. 

12. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o 
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rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą zarejestrowania. 

13.  Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem. 

14. Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

15. Przyjęcia i skreślenia z listy członków wspierających odbywają się na podstawie uchwały 

Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów. 

16. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać dożywotnio osoba fizyczna, która 

wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia. Członkowie honorowi 

przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, podjętej zwykłą 

większością głosów. 

17. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

 

1) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów 

przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną z postanowieniami regulaminu oraz uchwałami Zarządu 

Stowarzyszenia, 

b) za popełnienie czynu uznawanego za niegodny członka Rodu Kaszyńskich, 

c) za utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

d) za zaleganie z opłatami składek członkowskich przez co najmniej dwa okresy, 

e) w związku z pisemną rezygnacją członka złożoną na ręce Zarządu. 

 

18. Członkowie Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami zobowiązani są do: 

 

1) wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

2) dbałości o honor Rodu i jego dobre imię, 

3) przestrzegania postanowień regulaminu i podejmowania aktywnych działań w realizacji 

jego celów. 

 

19. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia 

poprzez: 

 

1) wybieranie i udział w wyborach do władz statutowych Stowarzyszenia,  

2) wnioskowanie w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 

3) korzystanie z rekomendacji i gwarancji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

4) posiadanie i noszenie odznak Stowarzyszenia, 

5) opłacanie regularne składek członkowskich. 
 

20. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do 

Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie 

Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

21. Władzami Stowarzyszenia są: 

I. Zebranie Członków, 

II. Zarząd. 

22. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
 



3 

 

23. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin 

stanowi inaczej. 

24. Do podejmowania przez Zarząd czynności określonych w punkcie 26, ppkt. 5÷9) regulaminu 

wymagana jest zgoda wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich 

pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.   
 

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

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

stanowi inaczej. 
 

26. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju,  

2) wybór i odwołanie członków Zarządu, 

3) uchwalanie zmian regulaminu, 

4) udzielenie absolutorium Zarządowi,  

5) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego, 

6) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 

7) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki, 

8) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej 

umowy, 

9) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań finansowych przekraczających 

wartość 10 000 złotych. 
 

27. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków 

kieruje Przewodniczący Zebrania. 

28. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków. 

Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków. 

29. W Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, 

natomiast członkowie honorowi i wspierający – z głosem doradczym. 

30. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Zebraniu Członków na własny koszt. 

31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

regulaminem i uchwałami Zebrania Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym 

posiedzeniu po jego wyborze. 

32. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Zebranie Członków. Skład Zarządu: 

prezes, jeden lub dwóch zastępców prezesa, sekretarz, skarbnik i członek. 

33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej niż raz na pół roku. 

34. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

35. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pomocą łączności elektronicznej. Głosowanie 

odbywa się wtedy przy pomocy poczty elektronicznej, potwierdzonej następnie własnym 

podpisem na druku uchwały. Realizacja uchwały może być wtedy, gdy do Sekretarza Zarządu 

wpłyną wszystkie podpisy pod uchwałą.  

36. Do kompetencji Zarządu należy: 

 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o ustalone plany działania, 

2) wykonywanie uchwał Zebrania Członków, 
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3) podejmowanie czynności w sprawie sporządzania planów pracy i budżetu, 

4) podejmowanie czynności w sprawie gospodarowania funduszami i majątkiem 

Stowarzyszenia w granicach określonych w planie budżetowym, 

5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania Zebrania Członków, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Stowarzyszenia i 

skreślania z listy członków. 

 

37. Sposób reprezentacji: 

 

1) oświadczenia, zobowiązania finansowe, umowy podpisują w imieniu Stowarzyszenia 

łącznie: Prezes z Sekretarzem lub Prezes ze Skarbnikiem. 

2) przelewy bankowe i dokumenty związane z obsługą konta bankowego w imieniu 

Stowarzyszenia podpisują niezależnie, jednoosobowo: Prezes lub Zastępca prezesa.  

 

38. W przypadku gdy skład osobowy Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków 

organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu 

organu. 

39. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

2) zrzeczenia się udziału w tych władzach, 

3) odwołania przez Zebranie Członków. 

40. W przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium wniosek o jego odwołanie 

może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Zebraniu Członków nawet, gdy 

sprawa ta nie jest uwzględniona w porządku obrad. 

41.  Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

 

1) składek członkowskich, 

2) dotacji, 

3) darowizn, 

4) zbiórek publicznych, 

5) spadków, zapisów, 

6) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 
 

42.  Decyzję w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do 

głosowania. Decyzja w sprawie podjęcia czynności dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia 

wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 

43.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

– Prawo o stowarzyszeniach. 

 

                            


