
R E G U L A M I N

STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW 
POWOZÓW I 
ZAPRZĘGÓW



Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie  Miłośników  Powozów  i  Zaprzęgów,  zwane  dalej  Stowarzyszeniem, 

zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Łańcucie jako stowarzyszenie zwykłe 
i nie posiada osobowości prawnej.

2. Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  prawo 
o stowarzyszeniach  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  79,  poz.  855  z  późn.  zm.)  i  niniejszego 
Regulaminu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Albigowa w powiecie łańcuckim.

§ 3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Władzami Stowarzyszenia są Zebranie Członków.

§ 5
Stowarzyszenie posiada swoje logo.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą miłośników pojazdów i zaprzęgów konnych.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie  i  poszerzanie  wiedzy  o  pojazdach  i  zaprzęgach  konnych,  ze 

szczególnym uwzględnieniem powozów z XIX i początków XX wieku,
2) integracja miłośników oryginalnych powozów,
3) służenie wiedzą o pojazdach i zaprzęgach konnych oraz jej popularyzacja.

§ 8
Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1) organizowanie konferencji, sesji, seminariów i spotkań,
2) organizowanie dla członków Stowarzyszenia wyjazdów do muzeów i kolekcji powozów 

oraz na imprezy tradycyjnego powożenia,
3) współpracę  z  instytucjami:  państwowymi,  samorządowymi  oraz  organizacjami 

pozarządowymi,
4) prowadzenie własnej platformy internetowej.



Rozdział III
CZŁONKOWIE

§ 9
1. Członkiem  Stowarzyszenia  może  być  osoba  pełnoletnia,  niezależnie  od  kraju 

zamieszkania i obywatelstwa.
2. Przyjęcie  nowego  członka  może  nastąpić  na  pisemny wniosek  osoby  która,  podpisze 

deklarację z zobowiązaniem przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie mają prawo do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1) realizacja celów regulaminowych i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12
1. Wygaśnięcie członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka.

2. Wykreślenie z członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku nie opłacania składki 
przez okres 1 roku bez należytego usprawiedliwienia.

3. Decyzję o wykreśleniu podejmuje Zebranie Członków.

Rozdział IV
WŁADZE   STOWARZYSZENIA

§ 13
1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

1) Zebranie Członków,
2) Zarząd,

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14
1. Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej raz na dwa 

lata lub na wniosek umotywowany przez 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie  o  miejscu,  czasie  i  porządku  dziennym  winno  nastąpić  co  najmniej 

14 dni przed jego terminem.
4. Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności połowy członków, a w 

drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd, bez względu na liczbę obecnych.
5. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków.
7. Do właściwości Zebrania należy:

1) uchwalenie regulaminu i jego zmian,
2) podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
5) udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich.



§ 15
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów i sekretarza. Obowiązki 

skarbnika pełni jeden z członków Zarządu.
2. Członkowie  Zarządu  wybierani  są  w  głosowaniu  jawnym  bezwzględną  większością 

głosów.
3. Zarząd może powoływać komisje problemowe.
4. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej 

połowy jego członków.
5. Zarząd Stowarzyszenia:

1) kieruje działalnością Stowarzyszenia,
2) realizuje uchwały Zgromadzenia,
3) wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
4) podejmuje uchwały o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków,
5) zwołuje Zebranie.

6. Prezes Zarządu:
1) zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu według potrzeb,
2) koordynuje pracę Zarządu,
3) jest  upoważniony do reprezentowania  Stowarzyszenia na  zewnątrz,  a  w razie  jego 

nieobecności upoważniony jeden z członków Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 16
1.  Na  fundusze  Stowarzyszenia  składają  się  wpływy  ze  składek  członkowskich  oraz 

darowizn.
2. Obsługa  finansów stowarzyszenia  jest  prowadzona  przez  specjalnie  do  tego  celu 

założony rachunek bankowy.

Adres Stowarzyszenia:

 
Albigowa 300
37122 Albigowa


