Warszawa, dn. 14.01.2017

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„KORONA POLSKA”

SPIS TREŚCI
Preambuła
Rozdział I – Przepisy ogólne
Rozdział II – Misja, cel, środki działania
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
Rozdział V – Przepisy końcowe

PREAMBUŁA
Stowarzyszenie Korona Polska to platforma porozumienia i wspólnych
działań wszystkich, którzy uznają konieczność przeprowadzenia w
Polsce głębokich zmian ustrojowych, a w monarchii konstytucyjnej widzą
narzędzie naprawy Rzeczypospolitej.
Jest tu miejsce dla każdego, kto nie zgadza się z postępującym
zawłaszczeniem przestrzeni publicznej przez partie polityczne,
notorycznym
naruszaniem
trójpodziału
władzy,
bezkarnością
politycznych oligarchów i przedkładaniem doraźnych interesów
wyborczych ponad dobro kraju.
Dla wszystkich, którzy mają dość kolejnych prezydentów - działaczy
partyjnych.
Korona Polska skupia w swoich szeregach ludzi różnych poglądów, bez
względu na polityczne sympatie, wyznanie, zawód czy stan majątkowy.
Łączy nas miłość do Ojczyzny, szacunek do jej historii i nadzieja
powołania Głowy Państwa z której każdy Polak będzie mógł być dumny.
Stąd podstawowym celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do
referendum dotyczącego ustanowienia w Polsce dziedzicznej monarchii
konstytucyjnej.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Korona Polska. W dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piaseczno.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie
niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Symbole Stowarzyszenia są zatwierdzane przez Zarząd. Podlegają ochronie
prawnej
ROZDZIAŁ II
MISJA, CEL, ŚRODKI DZIAŁANIA
7. Celem Stowarzyszenia jest:
.
a. Doprowadzenie do dokończenia reformy ustrojowej, która miała być
wprowadzona przez Konstytucję 3 Maja z 1791 roku i przywrócenie w Polsce
monarchii dziedzicznej,
b. Doprowadzenie do wyboru nowego domu panującego przez Naród,
c. Oparcie ustroju Królestwa Polskiego na idei państwa jako przedsiębiorstwa
usługowego dla obywateli, zawartej w książce autorstwa księcia Jana Adama II
„Państwo w trzecim tysiącleciu”. W szczególności zwiększenie roli demokracji
bezpośredniej.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat
przywrócenia monarchii dziedzicznej w Polsce,
b. pozyskiwanie środków na działalność związaną z propagowaniem na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej idei wskazanych w celach Stowarzyszenia,
c. organizowanie w całym kraju spotkań oraz innych form poszerzania wiedzy
służącej realizacji celów statutowych,
d. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia publicznego,
e. prowadzenie działalności wydawniczej – to jest wydawanie gazetek,
czasopism, broszur itp. związanych z celami Stowarzyszenia,
f. współpracę z wszelkimi osobami, środowiskami naukowymi, instytucjami oraz
samorządami terytorialnymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
g. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
h. prowadzenie stron www związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
j. przedstawianie właściwym organom władz państwowych i samorządowych
postulatów i opinii w sprawach związanych z celami i działalnością
Stowarzyszenia,
k. współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, stowarzyszeniami
oraz ruchami społecznymi o podobnych celach działania,
l. promowanie oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności
społecznej, zawodowej, gospodarczej oraz ich rozwoju osobistym,
i.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Stowarzyszenie zrzesza:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:
a. ukończyła 18 lat,
b. akceptuje cele, formy działania i zasady określone w Regulaminie oraz w
decyzjach władz Stowarzyszenia,
c. złożyła pisemną deklarację członkowską na ręce członka Zarządu,
11. Członkowie zwyczajni mogą być zobowiązani do opłacania składek. Uchwałę
w tej sprawie podejmuje Zarząd.
12. Półroczna zaległość w opłacaniu składek powoduje przesunięcie z członka
zwyczajnego na członka wspierającego.
13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni
od daty złożenia deklaracji.
14. Członek ma prawo:
a. prawo wpływania na kształt programu Stowarzyszenia,
b. prawo zgłaszania odpowiednim organom Stowarzyszenia
politycznych lub organizacyjnych.

inicjatyw

15. Członek zwyczajny ma ponadto czynne i bierne prawo wyborcze do organów
Stowarzyszenia.
16. Członek obowiązany jest do:
a. przestrzegania oraz stosowania się do uchwał organów Stowarzyszenia,
b. realizowania programu Stowarzyszenia,

c. aktywnego uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia, do których
zostali wybrani,
d. sumiennego pełnienia powierzonych funkcji i obowiązków w
Stowarzyszenia, w tym dbania o dobre imię stowarzyszenia.
17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. wystąpienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną, z dniem jego
złożenia,
b. śmierci członka,
c. wykluczenia przez Zarząd za działania na szkodę Stowarzyszenia.
.
18. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu
Stowarzyszenia w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały. Zebranie
Zarządu rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
19. Władzami Stowarzyszenia są:
- Zebranie Członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Prezes Stowarzyszenia,
- Założyciele Stowarzyszenia.
20. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Zebranie
Członków powinno odbyć się co najmniej raz na 3 lata.
21. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania (członków zwykłych) chyba, że regulamin stanowi inaczej.
22. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania
Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
23. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
a. ustalanie kierunków działania i rozwoju
b. wybór i odwołanie Prezesa,
c. uchwalanie zmian regulaminu,
d. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia (jeśli za wnioskiem
zagłosuje ¾ członków),
e. Podejmowanie uchwały o odwołaniu członka zarządu, na wniosek ¾
obecnych członków.
24. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia i co najmniej 2
członków Zarządu. Członkowie Zarządu są mianowani decyzją Prezesa

spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu
należy w szczególności:
a. przyjmowanie i wykluczanie członków,
b. zatwierdzanie symboli Stowarzyszenia,
c. ustalanie terminu i miejsca Zebrania Członków,
d. interpretacja Regulaminu,
e. realizacja kierunków działań ustalonych przez Zebranie Członków.
25. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równej
ilości głosów głos decydujący ma Prezes Stowarzyszenia.
26. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz
udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
27. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia. Zebraniem Zarządu kieruje
Prezes Stowarzyszenia.
28. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia
wybieranego przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję, spośród
kandydatów zatwierdzonych przez Założycieli Stowarzyszenia.
29. Prezes może zostać odwołany przez Zebranie Członków. Taki wniosek musi
poprzeć ¾ członków.
30. Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy:
reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
zwoływanie Zebrania Członków oraz Zebrania Zarządu,
Prezes mianuje członków Zarządu spośród członków stowarzyszenia wg
uznania,
e. Prezes może powołać przedstawicieli terenowych,
f. Określa zakres zadań i kompetencji członków Zarządu Stowarzyszenia.
g. Podjęcie przez Prezesa decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego
zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia
przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.. Są to 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, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do
długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
a.
b.
c.
d.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
31. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji,
3. Darowizn,
4. Zbiórek publicznych,
5. Spadków, zapisów,
6. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
32. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą
podjęcia uchwały o jego założeniu.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. W szczególności do likwidacji
stowarzyszenia stosuje się artykuły 36-39 tej ustawy.

