REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„MUDITA”
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§ 1.
Informacje ogólne
Stowarzyszenie „Mudita”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w formie
stowarzyszenia zwykłego na podstawie niniejszego Regulaminu stowarzyszenia zwykłego,
zwanego dalej „Regulaminem”, oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o
stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 713, z późn. zm.).
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, które nie posiada osobowości prawnej.
Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.

§ 2.
Teren działania i siedziba Stowarzyszenia
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
§ 3.
Cele Stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz ochrony praw kobiet, praw mniejszości oraz praw zwierząt;
b) walka z nierównościami i wykluczeniem społecznym;
c) budowanie dialogu i relacji międzykulturowych oraz międzygatunkowych;
d) wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych,
uchodźców oraz imigrantów;
e) ochrona środowiska;
f) promocja profilaktyki zdrowia psychicznego
g) edukacja obywatelska, edukacja globalna i edukacja ekologiczna
h) promowanie postaw obywatelskich
i) promowanie etycznej i zrównoważonej konsumpcji
j) promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami
§ 4.
Realizacja celów Stowarzyszenia
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
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a) organizowanie projektów edukacyjnych, artystycznych oraz ekologicznych, a także
projektów badawczych;
b) organizowanie festiwali, obozów letnich, kursów i warsztatów;
c) organizowanie spotkań oraz innych wydarzeń;
d) prowadzenie kampanii społecznych;
e) prowadzenie pozostałych działań edukacyjnych, podnoszących świadomość społeczną;
f) współpracę z podmiotami administracji publicznej oraz innymi organizacjami
pozarządowymi;
g) przystępowanie do innych organizacji pozarządowych;
h) udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z przedmiotem
działalności Stowarzyszenia, gdy taki udział jest dopuszczalny przez prawo.
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§ 5.
Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie została pozbawiona praw publicznych;
c) jest obywatelem polskim albo cudzoziemcem;
d) popiera cele Stowarzyszenia.
Przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez podjęcie uchwały przez
Zarząd w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej przez osobę
ubiegającą się o członkostwo, która spełnia wymagania określone w ust. 1.
Uchwała o przyznaniu członkostwa może być podjęta w formie dokumentowej lub w
formie pisemnej.
Odmowa przyznania członkostwa wymaga uzasadnienia.

§ 6.
Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
a) śmierci członka;
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) pozbawienia praw publicznych;
d) złożenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w Stowarzyszeniu;
e) uchwały Zebrania Członków, o której mowa w ust. 2.
2. Pozbawienie członkostwa decyzją Zebrania Członków następuje w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia, w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech Zebraniach Członków;
b) braku aktywności w życiu Stowarzyszenia powyżej 3 miesięcy;
c) uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia;
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d) naruszania dobrego imienia Stowarzyszenia;
e) trzykrotnego niezapłacenia składki członkowskiej;
f) niewywiązywania się z obowiązków związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§ 7.
Prawa członka Stowarzyszenia
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a) głosowania na Zebraniach Członków;
b) biernego i czynnego udziału w wyborach do Zarządu;
c) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, przedsięwzięciach i
pozostałych inicjatywach;
d) zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu w sprawach dotyczących celów i działań
Stowarzyszenia.
§ 8.
Obowiązki członka Stowarzyszenia
Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
a) każdorazowego uczestniczenia w Zebraniu Członków;
b) aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia;
c) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
e) płacenia składek członkowskich w terminie;
f) wywiązywania się z obowiązków, związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§ 9.
Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków;
b) Zarząd.
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§ 10.
Zebranie Członków
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek 1/4
członków Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia o terminie członków Stowarzyszenia na co
najmniej 14 dni przed odbyciem się Zebrania Członków.
Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu
działania Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw, które należą do właściwości Zarządu.
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6. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeżeli Regulamin nie stanowi
inaczej. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Zebranie Członków zdecyduje o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
7. Do kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:
a) wybór, uzupełnianie i odwołanie Zarządu;
b) pozbawianie członkostwa zgodnie z § 6 ust. 2;
c) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności przekraczającej zakres
zwykłego zarządu;
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
e) dokonywanie zmian w Regulaminie;
f) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia oraz określenie zasad
postępowania i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
8. Zebranie Członków, na którym obecni są wszyscy członkowie, jednomyślnie wyraża
zgodę oraz udziela pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu, w tym w szczególności do następujących czynności:
a) do nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
b) do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego;
c) do zawarcia umowy kredytu albo pożyczki;
d) do przejęcia długu, uznania długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu,
zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy;
e) do zaciągnięcia innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
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§ 11.
Zarząd
Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd.
Członkowie Zarządu wybierani są na trzyletnią kadencję bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
a) śmierci;
b) utraty członkostwa;
c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji;
d) upływu kadencji;
e) odwołania zgodnie z ust. 4.
Zebranie Członków może odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem ich
kadencji, w drodze uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem
kadencji Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu w drodze uchwały
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bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie pracami Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c) wykonywanie uchwał Zebrania Członków;
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
e) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
f) sporządzanie sprawozdań finansowych;
g) przyznawanie członkostwa;
h) zwoływanie Zebrania Członków.
Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia
— z zastrzeżeniem ust. 8.
W przypadku zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem przekraczającego
5.000 zł do reprezentacji Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich
członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.

§ 12.
Źródła finansowania Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność z:
a) darowizn;
b) spadków;
c) zapisów;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e) ofiarności publicznej;
f) składek członkowskich;
g) dotacji, otrzymanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 13.
Rozwiązanie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie może zostać rozwiązanie uchwałą Zebrania Członków podjętą większością
2/3 głosów ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia. Jednocześnie Zebranie Członków określa
zasady postępowania i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 14.
Zmiany Regulaminu
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Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Zebrania Członków podjętej większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 15.
Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 713, z
późn. zm.).
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