
REGULAMIN 
 

przyjmowania członków i nadawania członkostwa  
Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangeliza cji  

Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice 
 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1 
Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 

1. Stowarzyszeniu – to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Stowarzyszenie Katolickie 
Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice. 

2. Uprawnionych Członkach Oddziału Stowarzyszenia – to poprzez Uprawnionych 
Członków Oddziału Stowarzyszenia rozumie się członków zwyczajnych i członków 
założycieli Oddziału Stowarzyszenia posiadających pełne prawa. 

3. Kandydacie na członka – to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę 
fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia, współpracy lub wspierania 
Oddziału  Stowarzyszenia. 

 
Rozdział 2 
Składka członkowska 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do wpłacania składek członkowskich. 
2. Składkę członkowską ustala się w wysokości 10 zł rocznie. 

 
 

Członkowie Zało życiele 
§ 1 

Członkami założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania 
Oddziału Stowarzyszenia i przyjęły Statut Stowarzyszenia. Zgodnie z art. 23 Statutu 
Stowarzyszenia, Członkowie Założyciele Oddziału stają się członkami zwyczajnymi 
Oddziału Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu. 

 
Rozdział 4 
Członkostwo Zwyczajne 
 

§ 1 
Członkiem zwyczajnym Oddziału Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, 
pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji 
celów i zadań Oddziału Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność 
prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Oddziału 
Stowarzyszenia.  

§ 2 
Członkiem zwyczajnym Oddziału Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która 
przynajmniej przez dwa lata przynależała do Oddziału Stowarzyszenia w charakterze 
członka współpracującego. 
Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. 

§ 3 
Zarząd Oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka do Oddziału 
Stowarzyszenia w formie uchwały, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 
 

§ 4 
Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Oddziału Stowarzyszenia z chwilą ogłoszenia 



uchwały Zarządu Oddziału o przyjęciu członka zwyczajnego. 
 
 
 
Rozdział 5 
Członkostwo Wspieraj ące i Współpracuj ące 

§ 1 
1. Członkiem wspierającym Oddziału Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub 

prawne, które uzyskały status członka wspierającego. 
2. Status członka wspierającego/współpracującego uzyskuje się po złożeniu deklaracji 

członkowskiej, potwierdzonej przez dwóch członków zwyczajnych oddziału 
Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną  działa poprzez upoważnionego, 
jednego reprezentanta. 

4. Obowiązkiem członka współpracującego lub wspierającego jest uczestniczenie w 
realizacji celów statutowych Oddziału Stowarzyszenia. Ponad to obowiązkiem 
członka wspierającego jest materialne bądź niematerialne wspieranie Oddziału 
Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka 
wspierającego/współpracującego  do Oddziału Stowarzyszenia w formie uchwały, w 
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 
 

§ 2 
Członek wspierający lub współpracujący ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Oddziału Stowarzyszenia z głosem doradczym. Nie posiada czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 
 
Rozdział 6 
Regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej 
Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice w dniu 20.07.2015 w Gliwicach 
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 


