
Regulamin przyjmowania Członków 

do Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina”. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:  

a. Stowarzyszeniu – to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Rodzinne Stowarzyszenie 

Dużych i Małych „Chołpina” z siedzibą: 33-350 Piwniczna – Zdrój, ul. Krakowska 7. 

b. uprawnionych członkach stowarzyszenia – to poprzez uprawnionych członków 

Stowarzyszenia rozumie się członków zwyczajnych Rodzinnego Stowarzyszenia 

Dużych i Małych „Chołpina” posiadających pełne prawa. 

c. kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną lub prawną wyrażającą wolę 

wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia, przy czym osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych 

b. wspierających 

c. honorowych 

 

Rozdział 2 

Członkowie założyciele 

§ 1 

Członkami założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i 

przyjęły Statut Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 3 

Członkowie zwyczajni 

§ 1 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. 

§ 2 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia. Małoletni  mogą być 

członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach. 

 

 

 



Rozdział 4 

Członkowie wspierający 

§ 1 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 2 

Decyzję o przyjęciu członka wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uprzednim 

złożeniu przez zainteresowanego wniosku o członkostwo.  

§ 3 

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

 

Rozdział 5 

Członkowie honorowi 

§ 1 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla 

Stowarzyszenia. 

§ 2 

Decyzję o nadaniu godności członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

§ 3 

Kandydat staje się honorowym członkiem Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały. 

 

Rozdział 6 

Kandydat na członka 

§ 1 

1. Kandydat na członka zobowiązany jest do złożenia wniosku o członkostwo w formie pisemnej 

i dostarczenia go do siedziby Stowarzyszenia.  

2. Wzór wniosku o członkostwo określa Zarząd. Wniosek jest zamieszczony na stronie 

internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.cholpina.piwniczna.com 

3. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie wniosku o członkostwo 

popartego przez dwie osoby będące członkami Stowarzyszenia. 

4. Zarząd zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku o członkostwo na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu.  

5. Rozpatrzenie wniosku odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 



6. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego poinformowania kandydata na członka o przyjęciu 

bądź odrzuceniu wniosku o członkostwo w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

7. Zarząd pozostawia sobie prawo do odrzucenia kandydatury mimo spełnienia wszystkich 

wymogów formalnych bez podania przyczyny. 

§ 2 

Kandydat  staje się uprawnionym członkiem Stowarzyszenia w chwili opłacenia składki członkowskiej 

za dany okres składkowy lub kwoty przypadającej na pozostałą część roku. 

 

Rozdział 7 

Składki członkowskie 

§ 1 

Składki członkowskie ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

§ 2 

Członek wspierający i honorowy zwolniony jest ze składki członkowskiej. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 1 

Regulamin przyjmowania członków do Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina” został 

uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 04.04.2014r. 

§ 2 

Regulamin przyjmowania członków do Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina” 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

§ 3 

Pozostałe ustalenia dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu zawiera statut Stowarzyszenia. 

 


