
REGULAMIN  
Stowarzyszenia Jana Kazimierza  

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Jana Kazimierza”. Stowarzyszenie 

może używać skróconych nazw „Stowarzyszenie JK” lub „Stowarzyszenie J. 
Kazimierza”.  W dalszej części Regulaminu zwane także „Stowarzyszeniem”. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa (01-248), ul Jana Kazimierza 60. 
3. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać 

rozwiązane uchwałą Członków podjętą większością 3/4 głosów. 
 

§ 2. Cele działalności 
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

a) dbanie o poszanowanie praw i interesów mieszkańców m.st. Warszawy, w tym w 
szczególności mieszkańców dzielnicy Wola/Odolany, w tym ulicy Jana Kazimierza w 
Warszawie oraz jej okolic, w szczególności mieszkańców ulic Sowińskiego, 
Sieradzkiej, Studziennej, Radzanowskiej, Przyce, Symbolicznej, Grodziskiej, Worcella, 
Ordona, Wschowskiej, Redutowej, Połczyńskiej, Kasprzaka, Fort Wola. 

b) współtworzenie polityk miejskich: edukacyjnej, społecznej, mieszkaniowej, 
opiekuńczej,  gospodarczej, gospodarowania mieniem miejskim, infrastrukturalnej, 
komunikacyjnej, planowania przestrzennego, przestrzeni publicznej, ochrony 
środowiska, kulturalnej;. 

c) reprezentowanie mieszkańców w kontaktach z organami administracji publicznej, 
władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi i 
prawnymi, w tym w szczególności w zakresie prowadzonych procedur 
administracyjnych. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa a 
szczególności poprzez:  
a) aktywny udział w życiu publicznym oraz współdziałanie z organami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organami państwowymi, organizacjami społecznymi; 
b) uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach, konferencjach; 
c) wspieranie aktywności społeczno-politycznej mieszkańców; 
d) organizowanie demonstracji, petycji, zbieranie podpisów, współpracę z mediami,; 
e) podejmowanie interwencji; 
f) prowadzenie działalności medialnej, publicystycznej i wydawniczej; 
g) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych. 

3. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar m.st. Warszawy, w tym w 
szczególności Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. W celu prawidłowej realizacji 
swoich celów Stowarzyszenie może także działać poza granicami m.st. Warszawy.  

4. Realizując swe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków.  
5. Stowarzyszenie w swej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych 

poglądów Członków Stowarzyszenia. 
 

§ 3. Członkowie i zebrania  
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być właściciele lub mieszkańcy nieruchomości 

położonych w zasięgu działania Stowarzyszenia lub m.st. Warszawy popierający działania 
Stowarzyszenia. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny.  

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wspólnoty mieszkaniowe z obszaru 
działania Stowarzyszenia.  



3. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje w drodze zgłoszenia przesyłanego do 
Przedstawiciela Reprezentującego na adres email Stowarzyszenia. Przystąpienie 
następuje z momentem przesłania do Członka przystępującego potwierdzenia przyjęcia.   

4. Stowarzyszenie może podejmować uchwały, które podejmowane są zwykłą większością 
głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin lub przepisy stanowią inaczej.  

5. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby na żądanie Przedstawiciela 
Reprezentującego lub pięciu członków Stowarzyszenia. 

6. Głosy mogą być zbierane: 
a) podczas zebrań członków stowarzyszenia; 
b) w drodze zbierania podpisów; 
c) w drodze głosowania przez email.  

 
§ 4. Przedstawiciele Reprezentujący 

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawicieli Reprezentujących. 
2. Stowarzyszenie posiada w jednym czasie od jednego (1) do 5 (pięciu) Przedstawicieli 

Reprezentujących.  
3. Przedstawiciele Reprezentujący powoływani i odwoływani są w drodze głosowania, na 

czas nieokreślony, do momentu odwołania. 
4. Do reprezentacji Stowarzyszenia wymagane jest działanie jednego Przedstawiciela 

Reprezentującego. 
5. Przedstawiciele Reprezentujący prowadzą bieżące sprawy Stowarzyszenia i działają w 

zakresie celów Stowarzyszenia.  
 

§5. Składki członkowskie 
1. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich. 
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do ponoszenia składek członkowskich na 

warunkach i wysokości określonej uchwałą Stowarzyszenia. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 
1. W zakresie nieobjętym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 

roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808 z późniejszymi zmianami).  
2. W kwestiach nieuregulowanych w powyższej Ustawie rozstrzyga Regulamin oraz treść 

podjętych uchwał.  
 
 
 
 
         ...............................                                                     …………………………………. 
         Protokolant/-ka      Przewodniczący/-ca  
 
 
 


