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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

ZWYKŁEGO O NAZWIE:  

RADZYMIŃSKI KLUB BIZNESU 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Radzymiński Klub Biznesu”, w dalszych 

postanowieniach niniejszego regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo mazowieckie. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Radzymin. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie 

niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach.  

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. 

7. Celami Stowarzyszenia są: 

1) integracja środowiska przedsiębiorców, działających na terenie 

gminy Radzymin; 

2) budowanie prestiżu środowiska przedsiębiorców; 

3) podejmowanie działań promocyjnych na rzecz przedsiębiorczości 

i firm, działających na terenie gminy Radzymin; 

4) edukacja w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii; 

5) rozwój współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

firmami, działającymi na terenie gminy Radzymin; 

6) współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami publicznymi 

w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju 

działalności gospodarczej; 

7) rozpowszechnianie zasad etyki biznesu i dobrych praktyk 

biznesowych; 

8) wspieranie inicjatyw społecznych. 

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) organizację i współorganizację spotkań, prelekcji i szkoleń, w tym 

spotkań cyklicznych;  

2) działania edukacyjne; 
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3) tworzenie platform współpracy dla przedsiębiorców, w tym 

wymiany informacji, służącego nawiązywaniu współpracy 

gospodarczej; 

4) doradzanie władzom samorządowym i wspieranie inicjatyw 

samorządu lokalnego, skierowanych do środowisk przedsiębiorców; 

5) przygotowywanie ankiet i analiz nt. rynku lokalnego, w tym 

rekomendacji dla samorządu lokalnego; 

6) organizowanie konkursów, promujących lokalnych 

przedsiębiorców; 

7) działalność o charakterze społecznym i charytatywnym. 

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, 

będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w ciągu 14 dni od daty 

złożenia deklaracji członkowskiej. 

11. Członek ma prawo: 

1) Czynne i bierne prawo wyborcze podczas wyborów władz 

Stowarzyszenia 

2) Udziału w spotkaniach, prelekcjach i wszelkich inicjatywach, 

organizowanych i przez Stowarzyszenie; 

3) Udziału w pracach Stowarzyszenia i ich inicjowania; 

4) Korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia; 

5) Powoływania się na członkostwo w Stowarzyszeniu w swojej 

działalności gospodarczej, w korespondencji i drukach. 

6) Udziału w konsultacjach i relacjach z samorządem lokalnym  

12. Członek obowiązany jest do: 

1) Przestrzeganie regulaminu i uchwał Stowarzyszenia  

2) Uiszczania składek w wysokości 600 zł rocznie; 

3) Udziału w pracach Stowarzyszenia, popierania i realizacji jego 

celów. 

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

3) utraty praw publicznych, 

4) śmierci członka, 

5) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu: 
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a) niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, 

b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

14. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

15. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia 

decyzji o wykluczeniu lub skreśleniu. Walne Zebranie Członków 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, zaś jego decyzja jest 

ostateczna. 

16. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd. 

17. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, 

decyduje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania 

Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

18. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie z wyprzedzeniem 14 dni. 

Powiadamianie członków o Walnym Zebraniu Członków odbywa się  

w formie mailowej. Walnym Zebraniem Członków kieruje 

Przewodniczący Zebrania.  

19. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności: 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;  

2) wybór i odwołanie Zarządu; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu; 

4) uchwalanie zmian regulaminu;  

5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

6) podejmowanie decyzji i udzielanie pełnomocnictw w sprawach 

majątkowych przekraczających zwykły zarząd. 

20. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania.  

21. Walne Zebranie Członków może odbyć się za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość: poprzez 

wideokonferencję. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się 

protokół. Protokół podpisują Przewodniczący zebrania i protokolant. 
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22. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganej liczby osób, 

uprawnionych do głosowania, wówczas zwołuje się zebranie w drugim 

terminie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty pierwszego terminu 

Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały podejmowane 

są bez względu na liczbę obecnych członków.  

23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, wybierany przez Walne 

Zebranie Członków na roczną kadencję. Zarząd może zostać odwołany 

przez Walne Zebranie Członków.  

24. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków Zarządu, powoływanych 

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, przy czym: 

1) do Zarządu mogą być powoływani wyłącznie członkowie 

Stowarzyszenia; 

2) w skład Zarządu wchodzi Prezes, Skarbnik i bezfunkcyjni 

Członkowie Zarządu. Funkcje pełnione przez poszczególnych 

Członków Zarządu wskazuje Walne Zebranie Członków przy ich 

powoływaniu. 

3) w przypadku rezygnacji członka Zarządu podczas trwania kadencji: 

a) jeśli z funkcji rezygnuje Prezes lub Skarbnik Stowarzyszenia, 

należy zwołać Walne Zebranie Członków w celu wyboru 

Prezesa lub Skarbnika Stowarzyszenia do końca czasu trwania 

danej kadencji; 

b) Jeśli z członkostwa w Zarządzie rezygnują członkowie 

bezfunkcyjni, zwołanie Walnego Zebrania Członków celem 

uzupełnienia składu organu jest konieczne tylko w przypadku, 

gdy liczba członków Zarządu będzie mniejsza niż trzech. W 

innym przypadku Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia 

składu organu we własnym zakresie poprzez powołanie 

bezfunkcyjnych członków.  

25. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i podejmowanie 

działań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego 

Zebrania Członków; 

2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 19 pkt 6 

oraz ust. 29; 

3) prezentowanie działalności Stowarzyszenia na zewnątrz; 
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4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

5) przyjmowanie członków oraz wykluczanie i skreślanie z listy 

członków. 

26. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 

upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu lub 

trzej członkowie Zarządu działający łącznie. 

27. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwyczajowo raz w kwartale. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek innego członka Zarządu. 

28. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co 

najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach oraz 

poza nimi w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się oddawanie głosów 

za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: 

poprzez wideokonferencję lub mailowo. Z głosowania sporządza się 

protokół zawierający treść podjętej uchwały. Protokół podpisują głosujący 

Członkowie Zarządu. 

29. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków oraz 

udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności, są to 

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, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do 

długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej 

umowy; 

5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł. 

30. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1) ze składek członkowskich; 

2) z darowizn; 

3) ze spadków i zapisów; 

4) z dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

5) z ofiarności publicznej; 

6) z dotacji. 
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31. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 

Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałych 

środków finansowych Stowarzyszenia. 

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 


