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REGULAMIN CZŁONKOWSKI STOWARZYSZENIA ROZWOJU REKREACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA W 

CZERWONAKU 

Ilość członków Stowarzyszenia jest ograniczona, ich liczba oraz tryb przyjmowania określany jest 

corocznie uchwałą Walnego Zebrania  członków Stowarzyszenia.  

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§1 

1. Członkiem Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

§2 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków wspierających 

3. Członków honorowych 

§3 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną    i 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która 

pragnie realizować cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania statutu oraz 

regulaminów obowiązujących członków stowarzyszenia która złożyła stosowną deklarację 

pisemną i zobowiązała  się do prac społecznych na rzecz stowarzyszenia. 

2. Małoletni, w wieku 16-18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i 

biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o 

pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni w wieku 14 -16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do 

Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez 

prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

§4 

   Członkiem wspierającym może być osoba prawna, pragnąca realizować cele Stowarzyszenia, która 

rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela. 

§5 

1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej 

deklaracji. 
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2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

3. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja członkowska, 

oraz odpracowanie minimum limitu godzin społecznych uchwalonych w danym roku na rzecz 

Stowarzyszenia. (Prace społeczne muszą być potwierdzone w rejestrze prowadzonym przez 

Zarząd Stowarzyszenia). 

 

 

§6 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój 

Stowarzyszenia i ma wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Stowarzyszenia lub ochrony 

środowiska przyrodniczego. 

 

§7 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

3. Korzystać z pomocy prawnej i organizacyjnej Stowarzyszenia, z obiektów i urządzeń 

należących, lub będących w dzierżawie Stowarzyszenia, zgodnie z ich regulaminem. 

4. Nosić odznaki organizacyjne. 

5. Wypowiadać się w sprawach Stowarzyszenia 

6. Zaskarżać uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, z 

wyłączeniem spraw co do których statut postanawia inaczej. Do rozpatrywania odwołania 

właściwą jest władza nadrzędna nad władzą, która decyzje wydała. 

 

§8 

    Członek zwyczajny zobowiązany jest: 

1. Odpracowania minimum uchwalonego w danym roku limitu  godzin w pracach w 

społecznych Stowarzyszenia. Brak wykonania obowiązującego limitu prac jest równoznaczny z 

wykreśleniem z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
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3. Regularnego opłacania składki członkowskiej do 30 czerwca każdego roku. Brak 

uiszczenia składki w określonym terminie jest równoznaczny z wykreśleniem z członkostwa w 

Stowarzyszeniu. 

4. Przyczyniania się swoja postawą i działalnością do wzrostu roli, znaczenia i autorytetu 

Stowarzyszenia 

5. Przestrzegania zasad etyki 

§9 

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 7 pkt. 2, 3, 4, 5. Członek jest 

zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§10 

1. Członek  zwyczajny jest zwolniony z corocznych prac społecznych określonych w § 8 

(pkt. 1) : -Kobiety bez względu na wiek, - mężczyźni, po ukończeniu 70 roku życia. 

W szczególnych przypadkach na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd ma prawo zwolnić 

członka SRRiOŚ z prac. Wniosek dotyczący zwolnienia z prac, członek Stowarzyszenia jest 

zobowiązany złożyć niezwłocznie 

2. Członek zwyczajny po ukończeniu 75 roku życia ma prawo do otrzymania bezpłatnego 

zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb  na zbiornikach dzierżawionych i 

będących pod opieką SRRiOŚ.  

3. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są zwolnieni z opłat za 

licencje wędkarskie. 

§11 

     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie    

Zarządowi Stowarzyszenia przez członka zwyczajnego lub wspierającego     

2. Śmierci członka zwyczajnego, rozwiązania lub upadłości członka wspierającego 

3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu zalegania z opłatą 

składki członkowskiej lub nie odpracowania w roku poprzedzającym minimum uchwalonego 

w danym roku limitu  godzin społecznych na rzecz Stowarzyszenia. 

4. Powodem wykluczenia mogą być między innymi: 

a) Działalności na szkodę Stowarzyszenia 

b) Nieprzestrzegania uchwał i regulaminów 

c) Popełnienia nadużyć 
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d) Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego 

1. W przypadku określonym w  § 11 pkt. 3 Zarząd Stowarzyszenia, zobowiązany jest do 

zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu w ciągu 30 dni od powzięcia decyzji, 

podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do 

rozpatrywania odwołania i terminu złożenia odwołania zgodnie z § 13 pkt. 2 Statutu  . 

2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 

wspierające na podstawie § 11 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia jednak nie wcześniej niż po 3 latach. 

 

             Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia;     2022-03-06 


