REGULAMIN STOWARZYSZENIA SKYWARN POLSKA
Stowarzyszenie zwykłe Skywarn Polska

Rozdział 1: Postanowienia ogólne
§1
Pkt. 1) Stowarzyszenie nosi nazwę Skywarn Polska, w dalszych postanowieniach regulaminu
zwane Stowarzyszeniem.
Pkt. 2) Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, a teren działania obejmuje cały
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Pkt. 1) Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach.
Pkt. 2) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§3
Pkt. 1) Działalność Stowarzyszenia określa niniejszy Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn
Skywarn Polska zwany dalej „Regulaminem”.
Pkt. 2) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o dobrowolną, społeczną
pracę Członków.
§4
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zgromadzenie członków, zwane dalej „Zgromadzeniem”.
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
§5
Stowarzyszenie może używać
zaakceptowanego przez Zarząd.

pieczęci
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a
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Rozdział 2: Działalność Stowarzyszenia
§1
Celami Stowarzyszenia są:
a) Prognozowanie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych oraz informowanie o nich
społeczeństwa,
b) działalność oświatowa w zakresie popularyzowania wiedzy z dziedziny meteorologii
wśród społeczeństwa oraz jego edukacji,
c) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń z osobami fizycznymi oraz
zainteresowanymi podmiotami,
d) gromadzenie informacji o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych,
e) działalność naukowa.
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§2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, prelekcji, oraz innych wydarzeń,
prowadzenie portalu internetowego, forum oraz systemu ostrzeżeń,
budowanie sieci obserwatorów,
prowadzenie badań terenowych,
prowadzenie obserwacji pogodowych,
tworzenie dokumentacji zaobserwowanych zjawisk,
rejestrowanie zjawisk pogodowych,
ocena szkód powstałych w wyniku oddziaływania zjawisk atmosferycznych na
otoczenie oraz infrastrukturę,
i) współpracę z osobami fizycznymi oraz zainteresowanymi podmiotami,
j) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
państwowej w przypadkach objętych przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
k) wspieranie działań zmierzających do ustanowienia systemu wczesnego ostrzegania
przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
Rozdział 3: Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§1
W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:
a) Członkostwo zwyczajne
b) Członkostwo honorowe
§2
Pkt. 1) Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu może zostać nadane osobie fizycznej,
zwanej dalej „Kandydatem”, posiadającej obywatelstwo polskie, pełnię praw publicznych,
mającej pełną zdolność do czynności prawnych.
Pkt. 2) Nadanie Członkostwa zwyczajnego wymaga wyrażenia woli akceptacji celów
Stowarzyszenia oraz Regulaminu.
Pkt. 3) Nadanie Członkostwa zwyczajnego odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanej
osoby.
Pkt. 4) Wniosek o nadanie członkostwa rozpatruje Zarząd w terminie trzydziestu dni od daty
złożenia wniosku.
Pkt. 5) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kandydat zostaje Członkiem zwyczajnym.
Pkt. 6) Zarząd może zarządzić poddanie Kandydata pisemnemu testowi z zakresu wiedzy
meteorologicznej.
Pkt. 7) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego udziału w wyborach składu Zarządu,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
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c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania pisemnych wniosków, dotyczących Stowarzyszenia.

przez

Pkt. 8) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Regulaminu i uchwał
Zarządu oraz walnego zgromadzenia
Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
§3
Pkt. 1) Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu może zostać nadane osobie fizycznej,
będącej członkiem zwyczajnym, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.
Pkt. 2) Członkostwo honorowe nadaje uchwałą Zgromadzenie Członków zwykłą większością
głosów.
Pkt. 3) Po nadaniu Członkostwa honorowego, członek zwyczajny zostaje Członkiem
honorowym.
Pkt. 4) Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
Pkt. 5) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§4
Zasady uczestnictwa Członków w działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego majątku
określa Zgromadzenie lub Zarząd.
§5
Pkt. 1) Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Zarządu,
z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu braku uiszczenia składek za okres dwóch lat,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka.

Pkt. 2) Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Zgromadzenia w terminie 14 dni od uchwały Zarządu. Uchwała
Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział 4: Zgromadzenie
§1
Pkt. 1) Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Pkt. 2) W Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Stowarzyszenia, niezależnie od nadanego
rodzaju członkostwa.
Pkt. 3) Do kompetencji Zgromadzenia należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

określanie głównych kierunków i form działań Stowarzyszenia,
wybór Zarządu,
przyjmowanie uchwał,
rozpatrywanie odwołań od decyzji podejmowanych przez Zarząd,
rozwiązanie Stowarzyszenia,
ocena działalności Zarządu,
dokonywanie zmian w Regulaminie,

Pkt. 4) Zgromadzenie może być zwołane w trybach:
a) zwyczajnym
b) nadzwyczajnym.
Pkt. 5) Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, niezależnie od charakteru członkostwa, są
uprawnieni do głosowania.
§2
Pkt. 1) Zgromadzenie w trybie zwyczajnym odbywa się raz w roku.
Pkt. 2) Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd.
§3
Pkt. 1) Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym odbywa się w dowolnym momencie.
Pkt. 2) Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek zwany dalej „Wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia w trybie
nadzwyczajnym”.
Pkt. 3) Wniosek o zwołanie Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym musi być poparty przez co
najmniej 2 / 3 Członków Stowarzyszenia.
§4
Pkt. 1) Termin i miejsce obrad Zgromadzenia, niezależnie od jego trybu podawane są
Członkom Stowarzyszenia na minimum siedem dni przed terminem obrad Zgromadzenia. W
zawiadomieniu podawany jest również termin ewentualnego Zgromadzenia w II terminie.
Zgromadzenie w II terminie może się odbyć pół godziny po zakończeniu Zgromadzenia w I
terminie.
Pkt. 2) Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych członków. W przypadku braku obecności wymaganej liczby Członków
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Stowarzyszenia, Zgromadzenie może się odbyć II terminie. Uchwały podejmowane w II
terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do
głosowania.

§5
Pkt. 1) Pisemne wnioski o przyjęcie propozycji uchwał mogą zostać zgłoszone przez
a) Zarząd,
b) Członków Stowarzyszenia.
Pkt. 2) Wniosek składany w sposób wymieniony w punkcie 1, podpunkcie b niniejszego
paragrafu wymaga poparcia co najmniej 2 / 3 Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 5: Zarząd
§1
Pkt. 1) Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, uchwał przyjętych przez
Zgromadzenie oraz niniejszego Regulaminu.
Pkt. 2) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami
Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Zgromadzeniem.
Pkt. 3) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
Pkt. 4) Prawo inicjowania prac i uchwał Zarządu przysługuje jego Członkom, zwanym dalej
Członkami zarządu.
Pkt. 5) Zarząd zbiera się na posiedzeniach, co najmniej dwa razy w roku.
Pkt. 6) Zarząd odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Zgromadzenia.
Pkt. 7) Kompetencje Zarządu obejmują:
a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami
Zgromadzenia,
b) Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
c) Rozpatrywanie wniosków o nadanie członkostwa zwyczajnego,
d) Decydowanie o utracie członkostwa w wyniku okoliczności wymienionych w punkcie
1 paragrafu 5 Rozdziału 3 Regulaminu,
e) rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia
w celu zapewnienia działalności
stowarzyszenia przez realizację działań takich jak: opłata serwera, opłata za wynajęcie
sali konferencyjnej etc.
f) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
g) publikacja sprawozdania finansowego na stronie internetowej Stowarzyszenia,
h) upoważnianie wybranych członków do reprezentowania stowarzyszenia w mediach
i w relacjach z innymi podmiotami,
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i) wybór rzecznika prasowego oraz przyznawanie innych funkcji Członkom
Stowarzyszenia,
j) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i innych aktów normatywnych,
k) zwoływanie Zgromadzeń,
l) składanie sprawozdań z działalności Zarządu podczas Zgromadzeń,
m) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie Członkostwa honorowego,
n) ustalenie wzoru deklaracji członkowskich,
o) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
p) zwalnianie, w szczególnej sytuacji losowej, materialnej, członków Stowarzyszenia
z obowiązku opłacania składek,
q) rozpatrywania pisemnych wniosków Członków.
r) Wyboru prezesa stowarzyszenia
Pkt. 8) Zarząd nie może podejmować decyzji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
zawarcia umowy kredytu albo pożyczki,
przejęcia, uznania, zwolnienia z, przystąpienia do lub umorzenia długu,
zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy,
rozwiązania Stowarzyszenia,
podjęcia zobowiązań finansowych, przekraczających 3 000 zł,
zmieniających Regulamin,
podważających uchwały i decyzje Zgromadzeń.
§2

Pkt. 1) Zarząd składa się z nieparzystej liczby osób, będących Członkami Stowarzyszenia.
Pkt. 2) Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Pkt. 3) Ilość kadencji jest nieograniczona.
Pkt. 4) O powołaniu i odwołaniu Zarządu decyduje Zgromadzenie.
Pkt. 5) Wybór nowego składu Zarządu wymaga poparcia co najmniej 2/3 obecnych podczas
obrad Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Punkt ten nie dotyczy pierwszej kadencji
pierwszego Zarządu.
Pkt. 6) Kadencja zarządu kończy się z chwilą podjęcia decyzji o przedłużeniu lub z chwilą
wyboru nowego zarządu.
Pkt. 7) W skład pierwszej kadencji pierwszego Zarządu wchodzi pięć osób wybranych zwykłą
większością głosów spośród Członków Stowarzyszenia, będących kandydatami do zarządu.
Pkt. 8) Zarząd wybiera prezesa Stowarzyszenia spośród członków zarządu zwykłą większością
głosów.
§3
Pkt. 1) Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać osoba,
a) regularnie opłacająca składki członkowskie
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b) regularnie uczestnicząca w obradach Zgromadzenia,
c) przedstawiająca pisemne oświadczenie o niekaralności.
Pkt. 2) Mandat członka Zarządu wygasa w razie złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
Zarządu, utraty członkostwa oraz w przypadku odwołania przez Zgromadzenie.
Pkt. 3) W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn,
uzupełnienie składu do połowy składu Zarządu, może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacja
następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Pkt. 4) Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
Pkt. 5) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy składu
Zarządu.

Rozdział 6: Regulamin i rozwiązanie Stowarzyszenia
§1
Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały przyjętej przez Zgromadzenie.
§2
Pkt 1) Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku przyjęcia przez Zgromadzenie
uchwały o rozwiązaniu.
Pkt. 2)
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatora stowarzyszenia.
§3
Pkt. 1) Uchwały wymienione w tym rozdziale wymagają uzyskania większości 2/3 głosów.
Pkt. 2) Przyjęcie uchwał wymienionych w tym rozdziale wymaga obecności co najmniej 1/2
Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 7: Majątek i fundusze
§1
Pkt. 1) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pkt. 2) Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie
w toku działalności.
Pkt. 3) Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Pkt. 4) Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
Pkt. 5) Stowarzyszenie ma możliwość publikacji na swojej stronie internetowej corocznego
sprawozdania finansowego.
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§2
Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd, uwzględniając koszty ponoszone przez
Stowarzyszenie. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie. Odwołanie rozstrzyga
Zgromadzenie. Rozstrzygnięcie Zgromadzenia jest ostateczne.

Warszawa, 31.08.2019
Artur Surowiecki
Piotr Szuster
Tomasz Machowski
Igor Laskowski
Wojciech Pilorz
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