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Regulamin Stowarzyszenia WSPÓLNA SPRAWA 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
 

1. Stowarzyszenie Wspólna Sprawa jest Stowarzyszeniem zwykłym, zwane w dalszej 
części Regulaminu Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) i 
niniejszego regulaminu.  

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

 
§2 

 
1. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.  
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  Do realizacji 

swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać zadnia podwykonawcom. 
4. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

1) składek członkowskich, 
2) dotacji, 
3) darowizn, 
4) spadków, zapisów, 
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
6) ofiarności publicznej. 

5. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność regulaminową.  
 

 
§3 

 
1. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w 

szczególności województwo mazowieckie i powiat pruszkowski.  
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pruszków.  
3. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, pieczęci i odznak zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 
 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
 

§4 
 

1. Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

2. Celem Stowarzyszenia jest:  
1) tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, którzy chcą służyć dobru społeczności 

lokalnej Powiatu Pruszkowskiego,  
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2) inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego,  

3) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,  
4) działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na 

terenie działalności, a szczególnie na terenie Powiatu Pruszkowskiego,  
5) tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inwestycji publicznych, 

kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu,  
6) ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub 

przyrodniczych, 
7) działalność na rzecz zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, w celu dostosowania tych planów do istniejącej zabudowy, 
aktualnych warunków i realnych potrzeb mieszkańców, 

8) monitorowanie przestrzegania przez jednostki samorządu 
terytorialnego rozporządzeń właściwych Ministrów i innych aktów prawnych 
dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu podczas planowania inwestycji 
oraz analiza już istniejących zagrożeń, 

9) działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
10) działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania 

jego degradacji, 
11) ochrona wolności i praw naruszonych przez organy władzy publicznej,  
12) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenckich i ich ochrona.  

 
 

§5 
 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1) podejmowanie działalności publicznej,  
2) monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji 

publicznych,  
3) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i 

instytucjami publicznymi oraz kościelnymi,  
4) zgłaszanie inicjatyw samorządowych i inwestycyjnych po rozpoznaniu i analizie 

potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych,  
5) opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji 

państwowej i samorządowej,  
6) przeprowadzanie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i 

opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu 
działalności Stowarzyszenia,  

7) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes 
prawny uzasadniony celami Stowarzyszenia w postepowaniach 
administracyjnych,  

8) współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 
społecznymi i gospodarczymi,  

9) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,  
10) mobilizację opinii publicznej oraz nagłaśnianie problemów Powiatu 

Pruszkowskiego celem wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celem 
działania Stowarzyszenia, 

11) w przypadku stwierdzenia popełnienia błędów przez organy władzy publicznej – 
wywieranie nacisku, w celu podjęcia przez nie działań naprawczych,  

12) rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej,  
13) podejmowanie działalności wydawniczej,  
14) monitorowanie stopnia emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz 

informowaniem stosownych organizacji, 
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15) podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia wiedzy mieszkańców o 
potencjalnych zagrożeniach wynikających z postępującej urbanizacji oraz innych 
wpływających na komfort życia, 

16) monitorowanie bezpieczeństwa w zakresie poruszania się po mieście w ruchu 
pieszym i samochodowym, 

17) podejmowanie działań na rzecz poprawy standardu obsługi komunikacyjnej w tym 
w szczególności: 

1. modernizacji układu drogowego 
2. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
3. rozwoju transportu publicznego,  

18) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia. 
 

 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
 

§6 
 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem. 

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, która 
wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są 
zwolnieni ze składek.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek 
wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela. 

 
 

§7 
 

1. Deklaracja o wstąpienie do Stowarzyszenia może zostać złożona: 
1) pisemnie – poprzez przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Stowarzyszenia 
2) elektronicznie – poprzez przesłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie 

internetowej Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty e-mail przesłanej na 
wskazany przez Stowarzyszenie adres e-mail. 

 
 

§8 
 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w 
głosowaniu jawnym podjętej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia 
deklaracji. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 
14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 
Członek zostaje przyjęty w poczet Stowarzyszenia z chwilą podjęcia stosownej uchwały 
przez Zarząd. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w 
głosowaniu jawnym podjętej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia 
deklaracji. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 
14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 
Członek zostaje przyjęty w poczet Stowarzyszenia z chwilą podjęcia stosownej uchwały 
przez Zarząd. 
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3. Członków Honorowych przyjmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy 
obecności większości ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Członkowi 
zostaje nadany tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia z chwilą podjęcia stosownej 
uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

 
 

§9 
 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:  
1) przestrzegać przepisów prawa i postanowień regulaminu,  
2) przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia,  
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  
4) zgłaszać inicjatywy służące realizacji celów Stowarzyszenia,  
5) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  
6) czynnie uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,  
7) regularnie opłacać składki członkowskie.  

2. Członek zwyczajny ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, a w 
szczególności:  

1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,  
2) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, 
2) wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich 

organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności 
Stowarzyszenia, 

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, 
że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia, 

4) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 

organów Stowarzyszenia. 
5. Członek Honorowy: 

1) posiada wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za 
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

2) jest zwolniony ze składek członkowskich.  
 

 
§10 

 
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  

1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi Stowarzyszenia,  
2) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:  

§ za działalność sprzeczną z regulaminem Stowarzyszenia,  
§ za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,  
§ za popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub 

godzi w dobre imię Stowarzyszenia,  
§ za nieusprawiedliwioną nieobecność na 3 kolejnych Walnych Zebraniach 

Członków,  
§ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 3 okresy, 

3) utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 
4) śmierć członka.  

2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia i wysyła zawiadomienie 
pocztą. W przypadku posiadania adresu e-mail, zawiadomienie takie wysyła się pocztą 
elektroniczną. 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia i wykluczenia Członkowi 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 
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daty podjęcia uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie 
Członków prawa członka są zawieszone. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna.  

4. Osoby, które zostaną̨ wykluczone ze Stowarzyszenia mogą ubiegać się o ponowne 
przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty 
wykluczenia.  

 
 

§11 
 

1. Na pisemny wniosek członka możliwe jest zawieszenie członkostwa na czas określony, 
nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. Wniosek musi uzyskać akceptację Zarządu 
Stowarzyszenia w drodze uchwały.  

2. Jeżeli wnioskujący o zawieszenie członkostwa na czas określony wchodzi w skład 
Zarządu Stowarzyszenia wówczas uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze 
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W trybie tym nie można 
powołać więcej niż połowy składu organu. 

3. Zawieszenie członkostwa przez Członka Zarządu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 
funkcji i praw w Zarządzie Stowarzyszenia. 

 
 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
 

§12 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  
2) Zarząd Stowarzyszenia. 

 
 

§13 
 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, 
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością̨ głosów.  
 

 
§14 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym - członkowie Honorowi, członkowie wspierający i 

zaproszeni goście. 
4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia 

powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego 
Zebrania Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zebranie 
Członków. 

5. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków następuje przez witrynę 
internetową Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną, a na żądanie członka 
Stowarzyszenia, w innej uzgodnionej formie. 
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6. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję zwykłą większością̨ głosów niezależnie od 
liczby obecnych członków.  
 

 
§15 

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) uchwalenie zmian regulaminu i programu działania Stowarzyszenia,  
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,  
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,  
5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  
6) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu 

Stowarzyszenia,  
7) nadawanie godności Członka Honorowego,  
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,  
10) ustalanie wysokości, formy i terminów (częstotliwość) zapłaty składek 

członkowskich oraz zasady zwolnień i udzielania ulg w ich spłacie. 
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej 1 raz w roku i obraduje według 

uchwalonego porządku obrad.  
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:  

1) z inicjatywy każdego Członka Zarządu Stowarzyszenia,  
2) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

4. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni 
od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub gdy 
upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3 pkt. 2) Walne Zebranie 
Członków może zostać zwołane przez każdego Członka Stowarzyszenia z zachowaniem 
trybu przewidzianego w ustępach 4 i 5 niniejszego paragrafu.  

 
 

§16 
 

1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za 
ostatni pełny rok urzędowania Zarządu. Wybór składu osobowego Zarządu odbywa się w 
głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym 
Zebraniu Członków opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków i wybierany jest przez Walne Zebranie 
Członków. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze 
głosowania. 

3. Wyboru Członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 
Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia zostaje powołany spośród członków Założycieli. 

4. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia następuję bezwzględną większością głosów 
członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków. W przypadku, gdy 
dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, uniemożliwiającą 
ustalenie składu organu, przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi 
kandydatami. 

5. Wybór nowego Zarządu musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia 
upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru 
nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków 
Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego 
działalność Stowarzyszenia. 
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6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu Stowarzyszenia w 
trakcie kadencji skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków 
Stowarzyszenia. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może 
zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego 
uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków. 

7. Odwołanie Członków Zarządu Stowarzyszenia, w trakcie kadencji, następuje w wyniku 
głosowania na Walnym Zebraniu na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
oraz wymaga bezwzględnej większości głosów na Walnym Zebraniu Członków.  

 
 

§17 
 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  
1) realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej 

działalności, 
2) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na 

zewnątrz, 
3) opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia, 
4) przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa, 
5) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia, 
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o 

nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 
8) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle 

działalności Stowarzyszenia, 
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentowanie działalności 

stowarzyszenia, 
10) współpraca ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia,  
11) przekazywanie Członkom Stowarzyszenia informacji uzyskane w związku z 

pełnioną funkcją, 
12) określenie głównych założeń dotyczących relacji z innymi podmiotami, 
13) podejmowanie decyzji o udziale Stowarzyszenia w postepowaniach 

administracyjnych, na wniosek Członka Stowarzyszenia, jeśli jest to 
uzasadnione celami Stowarzyszenia lub gdy przemawia za tym interes 
społeczny, 

14) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków. 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał.  

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia prowadzone są w obecności co najmniej połowy 
jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów przeprowadza się ponowną dyskusję i głosowanie. W przypadku 
niemożności podjęcia uchwały z powodu równej ilości głosów zwołuje się Walne 
Zebranie Członków.  

4. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz 
udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 
Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, 

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5.000,00 zł 

(słownie pięć tysięcy złotych). 
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Rozdział V Reprezentacja Stowarzyszenia 

 
 

§18 
 

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przez każdego Członka Zarządu 
działającego samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 
 
 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 
 
 

§19 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały   Walnego Zebrania Członków podjętej 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. W uchwale o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i 
przeznaczenia majątku. 
 

 
 
Regulamin powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 13 września 2017 r.  

 


