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I. 
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA 

 

§ 1 
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Pola Miejskie”. W postanowieniach niniejszego regulaminu zwane jest 

Stowarzyszeniem. 
2. Łacińskie brzmienie nazwy Stowarzyszenia to „Societas Campī Urbanī”. Jest to brzmienie preferowane w dokumentach 

obcojęzycznych. 

§ 2 
Stowarzyszenie zostaje zawiązane dla realizowania celów wyszczególnionych w rozdziale II. regulaminu, w tym dla zachowania krajobrazu 
(m.  in. historycznego krajobrazu agrarnego, krajobrazu doliny Wisły), dla promowania dobrych praktyk w  dziedzinie planowania 
przestrzennego i urbanistyki, dla zachowania ciągłości sposobów bycia na wsi, i w mieście. 

§ 3 
1. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony, a obszarem jego działania jest Unia Europejska (zgodnie z przepisami 

każdego z krajów członkowskich). 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kazimierz Dolny. 
3. Stowarzyszenie zostaje zarejestrowane w Polsce, przez starostwo powiatowe w Puławach. 

§ 4 
Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników, także pośród własnych członków. 

§ 5 
Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. 
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II. 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO DZIAŁANIA 

 

§ 6 
1. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zachowywanie. Zachowywanie należy rozumieć zgodnie z duchem i definicjami eseju 

„Budować, mieszkać, myśleć” (por. Martin Heidegger Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977 s. 220-3): „Podstawowym 
rysem zamieszkiwania jest zachowywanie. Śmiertelni mieszkają zachowując czworokąt – to znaczy dając wolne pole jego istocie. […] 
Zachowywać znaczy: chronić czworokąt w jego istocie.” (tłm. Krzysztof  Michalski) 

2. Stowarzyszenie zostaje powołane, aby członkowie wspólnym wysiłkiem pracowali na rzecz zachowania w szczególności: 
• tradycyjnego krajobrazu agrarnego, a więc mozaiki pól, miedz, polnych drzew, nieużytków, łąk, alej, polnych dróg; 
• krajobrazu doliny Wisły i innych rzek, szczególnie przed zabudową, w tym zabudową hydrotechniczną; 
• krajobrazu wiejskiego przed sub-urbanizacją, a krajobrazu miejskiego przed degradacją; 
• uświęconych tradycją sposobów budowania, mieszkania i myślenia. 

3. Stowarzyszenie zostaje powołane, aby członkowie wspólnym wysiłkiem pracowali na rzecz zachowania harmonii krajobrazu, przez 
co rozumie się szczególnie: 
• monitorowanie i opiniowanie planów zagospodarowania przestrzeni; 
• monitorowanie i opiniowanie procesów urbanizacyjnych (oraz „sub-urbanizacyjnych”); 
• formułowanie praktycznych rozwiązań na rzecz zachowania krajobrazu; 
• organizowania wykupu bądź dzierżawy wrażliwych gruntów. 

4. Stowarzyszenie zostaje powołane dla zachowania krajobrazu m. in. od: 
• niezakorzenionej w tradycji, frywolnej zabudowy; 
• przeinwestowania sieci dróg; 
• zanieczyszczenia światłem; 
• wandalizmu; 
• wulgarności; 
• tandety; 
• reklamy. 

 
§ 7 

1. Celem Stowarzyszenia jest formułowanie lokalnych alternatyw dla standardowych modeli rozwoju gospodarczego, a więc dla saturacji 
infrastruktury technicznej, ekspansji nowego budownictwa, itp. 

2. Stowarzyszenie działa na rzecz społecznego poparcia dla ochrony krajobrazu, przez co należy rozumieć m. in. organizowanie form 
ochrony krajobrazu przynoszących tak zwany zwrot z inwestycji. Należą do nich zrównoważone rolnictwo i turystyka, w tym 
szczególnie tak zwana turystyka przyrodnicza i kulturowa. 

3. Stowarzyszenie działa na rzecz włączania społeczności, właścicieli i dzierżawców gruntów, usługodawców w takich dziedzinach jak 
rolnictwo, turystyka, kultura, a także władz samorządowych, we współpracę na rzecz ekonomicznie zasadnych form ochrony 
krajobrazu. Należy przez to rozumieć tak rozwój turystyki przyrodniczej czy kulturowej, jak ubieganie się o celowe (również 
wspólnotowe) dopłaty do łąk, nieużytków, i ekologicznego rolnictwa. 
 

 
§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
• działania edukacyjne we wszystkich dziedzinach wymienionych w rozdziale II regulaminu; 
• działania prawne we wszystkich dziedzinach wymienionych w rozdziale II regulaminu, m. in. poprzez udział w postępowaniach 
administracyjnych, zgodnie z regulacjami dot. stowarzyszeń zwykłych w ustawie - Prawie o stowarzyszeniach (z 7 kwietnia 1989 r., 
z późniejszymi zmianami); 
• uczestnictwo w badaniach naukowych; 
• organizację konferencji, sympozjów, narad, oraz udział w takowych; 
• działalność publicystyczną swoich członków, w tym publikacje zbiorowe; 
• sporządzanie dokumentów, w tym szczególnie raportów i inwentarzy; 
• wykup lub dzierżawę gruntów; 
• podejmowanie wszelkich niezabronionych prawem działań. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
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III. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA 

 

§ 9 
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy (osoba fizyczna w rozumieniu prawa), kto aprobuje jego cele, ukończył 16 lat, i nie jest 

pozbawiony praw publicznych. 
2. Stowarzyszenie przyjmuje członków uchwałą Zarządu, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd. 

§ 10 
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo 

• udziału w zebraniach Stowarzyszenia; 
• wybierania Zarządu Stowarzyszenia drogą głosowania; 
• bycia wybranym do Zarządu Stowarzyszenia drogą głosowania; 
• udziału w działaniach Stowarzyszenia; 
• korzystania z zasobów Stowarzyszenia dla realizowania celów regulaminowych; 
• zgłaszania wniosków dotyczących wszelkich spraw Stowarzyszenia; 
• publicznego deklarowania swojego członkostwa. 

2. Członkowie są zobowiązani 
• przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia; 
• uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia; 
• przestrzegać postanowień regulaminowych Stowarzyszenia; 
• przestrzegać uchwał zarządu Stowarzyszenia; 
• opłacać składki członkowskie. 

§ 11 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

• śmierci członka; 
• skreślenia z listy członków; 
• wykluczenia ze Stowarzyszenia; 
• wystąpienia ze Stowarzyszenia. 

2. Skreślenie z listy członków leży w gestii Zarządu. Jest konsekwencją niepłacenia składek. Zarząd może przywrócić skreślonego 
członka po uiszczeniu albo umorzeniu zaległych składek. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenie leży w gestii Zarządu. Jest karą za nieprzestrzeganie zapisów regulaminu, uchwał zarządu, lub za 
działanie na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie ze Stowarzyszenie następuje również po utracie przez członka praw publicznych 
w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego. 

4. Członek występuje ze Stowarzyszenia składając deklarację do Zarządu. 
5. Członek skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 21 

dni od daty doręczenia mu uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu. Walne zebrania rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, 
a jego decyzja jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek pozostaje zawieszony w swoich prawach. 
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IV. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WŁADZ STOWARZYSZENIA 

 

§ 12 
1. Władze Stowarzyszenia to: 

• walne zebranie członków; 
• Zarząd. 

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 
3. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd. 

§ 13 

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
2. Wybór Zarządu odbywa się drogą jawnego głosowania walnego zebrania członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia 

wybierany jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ⅔ wszystkich uprawnionych do głosowania członków. 
3. Zarząd ma prawo kooptować nowych członków na wakaty powstałe w trakcie trwania kadencji. Liczba tak kooptowanych członków 

Zarządu nie może przekraczać ⅓  liczby członków pochodzących z  wyborów. Każdy członek Zarządu może rekomendować 
kandydaturę na powstały wakat. Wybór zatwierdza prezes Stowarzyszenia. 

§ 14 
1. Walne zebranie może mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny. 
2. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane co najmniej raz do roku przez Zarząd. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. 
3. Zwyczajne walne zebranie musi być zwołane między majem a listopadem roku kończącego kadencję Zarządu. 

§ 15 
1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu w każdym czasie, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej ⅓ zwyczajnych członków. 
2. Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołane nie później niż 90 dni po wpłynięciu stosownego wniosku. 

§ 16 
Kompetencje walnego zebrania członków są następujące: 

• określanie ramowego programu działań Stowarzyszenia; 
• wybieranie członków Zarządu; 
• udzielanie absolutorium Zarządowi; 
• zatwierdzanie sprawozdań Zarządu; 
• modyfikowanie regulaminu; 
• rozwiązanie Stowarzyszenia; 
• zaciąganie zobowiązań majątkowych, w tym kredytów, pożyczek, poręczeń i wszelkich innych zobowiązań przekraczających 
wartość 10 000 złotych; 
• podejmowania decyzji w sprawach zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia, w tym członków Zarządu; 
• podejmowanie decyzji w sprawach z mocy prawa wymagających uchwały walnego zebrania. 

Wspomniane kompetencje walne zebranie realizuje podejmując stosowne uchwały. 

§ 17 
1. Walne zebranie członków podejmuje uchwały na drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.  
2. Uchwały dotyczące: 

• zmian w regulaminie; 
• rozwiązania Stowarzyszenia; 

mogą być głosowane tylko, jeśli w walnym zebraniu uczestniczy co najmniej ⅔  wszystkich uprawnionych do głosowania członków 
Stowarzyszenia. Obowiązuje zwykła większość głosów. 

§ 18 
1. Jeśli walne zebranie nie może osiągnąć kworum, Zarząd zwołuje zebranie ponownie, w drugim terminie. Ponowne zebranie może być 

zwołane nie wcześniej niż 20 minut po zamknięciu poprzedniego, ale nie później niż 21 dni po nim. 
2. Jeśli głosy walnego zgromadzenie są rozłożone równo, decydujący jest głos prezesa Stowarzyszenia.` 
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§ 19 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, czyli prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, i ewentualnie dodatkowych członków zarządu (nie więcej 
niż dwóch). 

2. Zarząd obraduje na wezwanie prezesa, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
3. Kompetencje zarządu obejmują: 

realizowanie celów Stowarzyszenia; przygotowywanie planów, harmonogramów oraz budżetów; zatwierdzanie sprawozdań i bilansów; 
zatrudnianie pracowników; zawiązywanie umów cywilno-prawnych; zwoływanie walnego zebrania Stowarzyszenia; przyjmowanie oraz 
skreślanie członków. Bieżące zarządzania majątkiem Stowarzyszenia leży w kompetencjach Zarządu wyłącznie w zakresie 
dopuszczanym przez Prawo o stowarzyszeniach i niniejszy Regulamin – patrz pkt 4 poniżej. 

4. Istotne czynności i decyzje dotyczące majątku Stowarzyszenia nie należą do kompetencji Zarządu. 
Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz 2261, art. 41a ust. 1-3), czynności wychodzące poza kompetencje 
zarządu to szczególnie: 
 
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 zł. 
 
Wspomniane decyzje i związane z nimi czynności wymagają uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zarząd podejmuje uchwały na drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków zarządu. Gdy głosy są rozłożone równo, decyduje prezes. 

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz: 
• Podstawowym, pełnoprawnym reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest prezes. Stowarzyszenie reprezentuje także zastępca 
prezesa, działając łącznie z dowolnym członkiem zarządu. 
• Wyłącznie prezes, działając samodzielnie, bądź zastępca prezesa, działając łącznie z innym członkiem zarządu, są upoważnieni do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia. Mają tu zastosowanie ograniczenia §19 art. 4 regulaminu: 
zobowiązania przekraczająca wartość 10 000 zł wymagają uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. 
• Prezes może wyznaczyć rzecznika prasowego reprezentującego Stowarzyszenie na polecenie prezesa. Rzecznik nie jest 
pełnomocnikiem: jego rolą jest wyłącznie informowanie o stanowisku Stowarzyszania i ułatwianie komunikacji. 
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V. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FUNDUSZY I MAJĄTKU STOWARZYSZENIA 

 

§ 20 
1. Przez majątek Stowarzyszenia rozumie się jego ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

• składki członkowskie; 
• darowizny, zapisy, spadki; 
• dochody z majątku Stowarzyszenia; 
• dochody z ofiarności publicznej. 

§ 21 
Zarząd ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek. 
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VI. 
ZMIANY W REGULAMINIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 22 
Uchwały w sprawie zmian w regulaminie lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej ⅔ uprawnionych członków. 

§ 23 
1. W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 
2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje uchwała walnego zebrania członków. 

§ 24 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo 
o stowarzyszeniach, kodeks cywilny i inne przepisy prawa. 

§ 25 
Niniejszy regulamin uchwalono i przyjęto na ponowionym zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w Kazimierzu Dolnym, 3. maja 2022 
roku. 
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