
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 
STOWARZYSZENIE PROMOCJI INFORMATYKI INFOWIOSKA 

(Tekst jednolity) 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA i zwane jest 
dalej Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach. 

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koło. 
7. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na 

okres trzech lat. 
8. Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) działalność na rzecz rozwoju informatyki jako dziedziny naukowej oraz szeroko pojętych 
nowoczesnych technologii, 

2) wspomaganie edukacji informatycznej, poszerzanie zainteresowań informatyką, 
rozbudzanie pasji w zakresie informatyki i technologii, 

3) działalność w zakresie wykorzystania informatyki oraz nowoczesnych technologii 
w innych dziedzinach, m. in. w kulturze, rozrywce, sztuce, technologiach 
multimedialnych, fotografii cyfrowej, sztuce filmowej, inżynierii dźwięku, 

4) dbałość o popularyzację informatyki i właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży 
oraz o najwyższą jakość wiedzy informatycznej popularyzowanej wśród uczniów, 

5) działalność w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa 
i przestrzegania prawa w sieci internet i mediach społecznościowych, 

6) rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności 
uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego 
z nich oraz promowanie talentów w środowisku lokalnym, 

7) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju młodzieży, 
8) działania na rzecz integracji, pracy zespołowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między podmiotami, 
9) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, 
10) działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w środowisku lokalnym, 
11) działalność na rzecz oświaty, kultury fizycznej i sportu, kultury, ochrony środowiska, 
12) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
13) propagowanie aktywności fizycznej, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży, a także rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku, 
14) działalność wspomagająca technicznie, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 
15) działalność charytatywna na rzecz osób osób w trudnej sytuacji życiowej, 
16) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tworzenie społeczeństwa 
obywatelskiego, 

17) organizowanie czasu wolnego. 



9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne: 
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym zajęć specjalistycznych, 
2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, 

szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, 
3) rozwijanie umiejętności oraz rozbudzanie pasji uczniów, pozyskiwanie pomocy 

dydaktycznych i naukowych, sprzętu komputerowego, 
4) organizowanie działań i wydarzeń łączących informatykę oraz nowoczesne technologie 

z następującymi dziedzinami: kulturalną, rozrywką, technologiami multimedialnymi, 
fotografią cyfrową, sztuką filmową, inżynierią dźwięku, 

5) organizowanie wycieczek edukacyjnych, 
6) organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, pikników, olimpiad 

i zawodów tematycznych, 
7) organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych, 
8) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym kolonii, obozów, 

wycieczek, 
9) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania 

i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, 
10) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 
11) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie obozów 

wypoczynkowych i wypoczynkowo-szkoleniowych, 
12) rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
13) promowanie dorobku lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy o prawach 

obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 
14) rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, 
15) współpracę z samorządem, instytucjami, innymi organizacjami oraz podmiotami 

gospodarczymi, 
16) prowadzenie działalności w zakresie zbiórek publicznych, 
17) pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Stowarzyszenia. 

10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim 
lub cudzoziemcem. 

11. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu 
deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie 
do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się 
za pośrednictwem Przedstawiciela. 

12. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia 
ze Stowarzyszenia. 

13. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 
1) śmierci członka, 
2) złożenia przez członka przedstawicielowi reprezentującemu pisemnego oświadczenia 

o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. 
14. Skreślenia z Listy Członków dokonuje przedstawiciel reprezentujący. 
15. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia, 
2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 
3) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania 

aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 
6 miesięcy. 

16. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji 
przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji 
o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego. 

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, 
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

18. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków 
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. Podejmując 



uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz 
określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 

19. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków 
stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych 
czynności. 

20. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00 zł. 

21. Środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej 
(zbiórek publicznych) oraz z dotacji.


