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Regulamin Stowarzyszenia Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców – 
Jesteśmy u siebie 

uchwalony na zgromadzeniu założycielskim w dniu 22/10/2022 r. 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców – Jesteśmy u siebie zwane w dalszej części 

Regulaminu Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów: 
a.  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 

r., poz. 210) i niniejszego regulaminu. 
b. ustawy Prawo spółdzielcze, art. 31 § 1 KPA, art. 61-63 KC, art. 90 § 1 i 2 KPK i innych 

przewidujących udział organizacji społecznych w postępowaniach z uwagi na cele 
regulaminowe i interes prawny. 
 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

§ 2 
 

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

niezarobkowych. 
4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 
5. Źródłem dochodów Stowarzyszenia mogą być: 

a. składki członkowskie; 
b. darowizny; 
c. spadki, zapisy; 
d. dochody z majątku Stowarzyszenia; 
e. ofiarność publiczna; 
f. dotacje. 

6. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność regulaminową. 
 

§ 3 
 

1. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Pruszkowie pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 

Zasławskiej 5/31 
3. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 
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Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 4 

 
1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a. tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, którzy chcą służyć dobru społeczności lokalnej 
Miasta Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
mieszkańców Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 

b. inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Miasta Pruszkowa i 
Powiatu Pruszkowskiego; 

c. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; 
d. działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na terenie 

działalności, a szczególnie na terenie Miasta Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego; 
e. ochrona wolności i praw mieszkańców; 
f. upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenckich i ich ochrona; 
g. ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych; 
h. reprezentacja indywidualnych, osiedlowych, ogólnospółdzielczych interesów członków, 

bez względu na światopogląd i przekonania polityczne.  
i. edukacja członków Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zwanej dalej Spółdzielnią 

Mieszkaniową, lub SM) w zakresie praw i obowiązków członków, zakresu własności, 
stosunku do władz lokalnych i władz SM, pomoc w organizowaniu zebrań mieszkańców, 
kontakt z władzą lokalną; 

j. aktywizowanie członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu SM, brania udziału w 
pracach organów SM, wysuwania kandydatów, udzielanie pomocy prawnej; 

k. dbanie o mienie członków SM i części wspólnych SM, estetykę osiedli,  
l. działanie w kierunku jawności i transparentności działań organów SM. 

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele podejmując się realizacji zadań publicznych, o 
których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w szczególności: 

a. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
b. wspieranie przedsiębiorczości i działania na rzecz edukacji ekonomicznej; 
c. działalności na rzecz ochrony praw pracowniczych; 
d. działanie na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych; 
e. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
f. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
g. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
h. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
i. rewitalizacji; 
j. troskę o ład i planowanie przestrzenne. 

 
§ 5 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. osobistą pracę członków: spotkania, zebrania, udostępnianie materiałów edukacyjnych, 
lektura stron internetowych. 

b. Współpracę z innymi stowarzyszeniami,  
c. współpracę z mediami  
d. współpracę z władzami lokalnymi,  
e. współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą PSM 
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f. podejmowanie działalności publicznej; 
g. monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych; 
h. monitoring społeczny działania władz PSM 
i. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i 

instytucjami publicznymi oraz kościelnymi; 
j. zgłaszanie inicjatyw społecznych; 
k. rozpoznawanie i analizę potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych; 
l. opiniowanie planów, koncepcji, projektów, decyzji i uchwał organów administracji  

państwowej i samorządowej; 
m. opiniowanie planów, koncepcji, projektów, decyzji i uchwał organów PSM 
n. przeprowadzanie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz 

ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności Stowarzyszenia; 
o. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny 

uzasadniony celami Stowarzyszenia w postępowaniach przed: sądami, organami 
administracji publicznej, oraz organami PSM; 

p. współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi  organizacjami społecznymi 
q. mobilizację opinii publicznej oraz nagłaśnianie problemów miasta Pruszkowa i Powiatu 

Pruszkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów mieszkańców PSM, celem 
wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celem działania Stowarzyszenia; 

r. w przypadku stwierdzenia popełnienia błędów przez organy PSM – wywieranie nacisku, w 
celu podjęcia przez nie działań naprawczych; 

s. podejmowanie działalności wydawniczej; 
t. podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
§ 6 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. Zwyczajnych; 
b. Honorowych. 

 
§ 7 

 
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską; 
2. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła 

wkład w rozwój idei i realizację celów Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
 

1. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętą w ciągu 30 
dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  

2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
 

§ 9 
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są: 
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a. przestrzegać przepisów prawa i postanowień regulaminu; 
b. przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia; 
c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 
d. zgłaszać inicjatywy służące realizacji celów Stowarzyszenia; 
e. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia; 
f. czynnie uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia; 
g. regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członek Zwyczajny ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności: 
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze; 
b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia; 
c. może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

zgodnej z celami Stowarzyszenia. 
3. Członek Honorowy ma prawo głosu doradczego na Walnym Zgromadzeniu Członków. 
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 
§ 10 

 
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

a. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu Stowarzyszenia; 
b. wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały: 

i. za działalność sprzeczną z regulaminem Stowarzyszenia, 
ii. za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia, 
iii. za popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub godzi w 

dobre imię Stowarzyszenia, 
iv. za nieusprawiedliwioną nieobecność na dwóch kolejnych Walnych 

Zgromadzeniach Członków, 
v. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej. 

c. utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 
d. śmierć członka. 

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia i wykluczenia, członkowi 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty 
podjęcia uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków prawa 
członka są zawieszone. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

3. Osoby, które zostaną wykluczone ze Stowarzyszenia mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do 
Stowarzyszenia po upływie 3 lat od daty podjęcia uchwały. 

 
§ 11 

 
1. Na pisemny wniosek członka możliwe jest zawieszenie członkostwa na czas określony, nie 

dłuższy jednak niż 12 miesięcy. Wniosek musi uzyskać akceptację Zarząd Stowarzyszenia w 
drodze uchwały. 

2. Jeżeli wnioskujący o zawieszenie członkostwa na czas określony wchodzi w skład Zarządu 
Stowarzyszenia wówczas: 

a. jeżeli jest Prezesem, jego obowiązki na czas zawieszenia członkostwa przejmuje Vice 
Prezes Zarządu; 

b. jeżeli jest Sekretarzem, bądź Skarbnikiem, Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały 
powołuje do pełnienia tej funkcji na czas zawieszenia członkostwa, osobę spośród 
Członków Zarządu. 

c. Na czas zawieszenia członkostwa członka Zarządu, Zarząd drogą uchwały uzupełnia skład 
osobowy Zarządu spośród członków zwykłych stowarzyszenia.  

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz wybieralnych Stowarzyszenia w 
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trakcie kadencji, stosuje się zasady wyboru nowy członka Zarządu opisane w punkcie 2, podpunkt 
c z zastrzeżeniem, że członek zwykły powoływany jest do czasu najbliższego walnego 
zgromadzenia, na którym należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 

 
 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
§ 12 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia; 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 

 
§ 13 

 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Prezes Stowarzyszenia, Vice Prezes Stowarzyszenia, 

Sekretarz Stowarzyszenia,  Skarbnik Stowarzyszenia Członek Zarządu Stowarzyszenia wybrani 
przez Walne Zgromadzenie Członków, spośród Członków zwykłych Stowarzyszenia.  

3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Zgromadzeniu Założycielskim w głosowaniu 
jawnym. 

4. Wybór Prezesa odbywa się oddzielnie od pozostałych członków zarządu spośród zgłoszonych 
kandydatów, będących Członkami zwykłymi Stowarzyszenia. Jeśli w I turze wyborów żaden z 
kandydatów nie uzyska powyżej 50% głosów, wówczas przeprowadza się II turę głosowania, 
spośród dwóch kandydatów którzy w I turze uzyskali najwyższą liczbę głosów. W II turze wybrana 
zostaje osoba, która uzyska więcej głosów. 

5. Prezes Stowarzyszenia pełni następujące funkcje: 
a. przedstawiciela Stowarzyszenia wobec organu nadzoru. 
b. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
c. kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków. 
d. kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. 
e. przekazuje członkom Stowarzyszenia informacje uzyskane w związku z pełnioną funkcją. 
f. współpracuje ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia i włącza ich do działań 

podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
g. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Stowarzyszenia. 
h. zwołuje Walne Zgromadzenia Członków. 

6. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia następuje spośród zgłoszonych kandydatów, będących 
członkami zwykłymi Stowarzyszenia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę 
samą liczbę głosów, uniemożliwiającą ustalenie składu organu, przeprowadza się dodatkowe 
głosowanie nad tymi kandydatami. 

7. Zarząd stowarzyszenia we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji z 
tym, że: 

a. Vice Prezes współpracuje z Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia w kierowaniu bieżącą 
działalnością Stowarzyszenia, reprezentowaniu Stowarzyszenie na zewnątrz, kierowaniu 
pracą Zarządu Stowarzyszenia,  

b. Sekretarz sporządza protokoły posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, prowadzi zbiór 
aktualnie obowiązujących uchwał organów Stowarzyszenia, protokołów Walnych 
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Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, prowadzi korespondencję, ewidencję 
członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną stowarzyszenia 

c. Skarbnik osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach prowadzi 
rachunkowość Stowarzyszenia, pobiera należne Stowarzyszeniu składki i opłaty, czuwa 
nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową. 

8. Zarząd Stowarzyszenia informuje członków Stowarzyszenia, o szczegółowym podziale 
kompetencji pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia 
należy: 

a. bieżące kierowanie sprawami związanymi z działalnością Stowarzyszenia 
b. opracowanie projektu budżetu i planu działalności Stowarzyszenia 
c. realizacja budżetu Stowarzyszenia 
d. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
e. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 
f. określenie głównych założeń dotyczących relacji z innymi podmiotami; 
g. podejmowanie decyzji o udziale Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych; 
h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
i. prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
j. przyjmowanie i skreślanie członków  
k. nakładanie na członków środków porządkowych 
l. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia 
m. powoływanie osoby koordynującej działania 
n. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
§ 14 

 
1. Uchwały władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, 

podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 

§ 15 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni; 
b. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Prezes powiadamia członków 
Stowarzyszenia co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. 
Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością głosów. 
 

§ 16 
 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
a. uchwalenie zmian regulaminu Stowarzyszenia; 
b. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia; 
c. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
d. rozpatrywanie odwołań od uchwały o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. b regulaminu; 
e. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze; 
f. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 
g. ustalanie wysokości składek członkowskich z tymże wysokość pierwszej składki określa 

uchwała Zgromadzenia Założycielskiego. 
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2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku i obraduje według 
uchwalonego porządku obrad. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane: 
a. z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia; 
b. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia; 
c. na wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
§ 17 

 
1. Do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes, 

oraz Vice Prezes Stowarzyszenia działający wraz z innym członkiem Zarządu. 
 
 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 18 

 
1. Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia lub rozwiązanie może być dokonane wyłącznie na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 
§ 19 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia. 

 
 


