
Regulamin Stowarzyszenia Ukraine Relief z siedzibą w Warszawie 

§ 1 Nazwa Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Ukraine Relief. 

§ 2 Miejsce i czas działania Stowarzyszenia 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

§ 3 Cele Stowarzyszenia 

1. Celami Stowarzyszenia są: 
1) pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen, 
2) pomoc osobom w kryzysie uchodźczym, 
3) pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, 
4) wspomaganie integracji cudzoziemców, 
5) promowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej i solidarności społecznej. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez nieodpłatne: 
1) prowadzenie programów wspierających finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie inne organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne lub osoby udzielające pomocy osobom i rodzinom, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4; 
2) prowadzenie programów bezpośrednio wspierających finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie 
osoby i rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; 
3) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami lub osobami w zakresie celów 
Stowarzyszenia, w tym także współpracę międzynarodową. 

§ 4 Członkostwo w Stowarzyszeniu 

1. Członkiem lub członkinią Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem mającym bądź niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
2. Przyjęcia nowych Członków/Członkiń dokonuje Zebranie Członków i Członkiń w drodze uchwały 
podjętej w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. 
3. Członkowie i członkinie obowiązani są do: 

1) zaangażowania w rozwój Stowarzyszenia; 
2) opłacania składek członkowskich, w wysokości i terminach określonych uchwałą Zebrania 
Członków i Członkiń. 

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) śmierci albo pisemnego oświadczenia członka/członkini o chęci rezygnacji z udziału w 
Stowarzyszeniu; 



2) wykluczenia przez Zebranie Członków i Członkiń. 
5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) niewykonywania przez członka lub członkinię postanowień Regulaminu lub uchwał 
Stowarzyszenia, 2) podejmowania przez członka lub członkinię działań rażąco sprzecznych z celami 
Stowarzyszenia, 
3) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy lub zaprzestania aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

6. Osoba wykluczona ma prawo zwrócić się do Zebrania Członków i Członkiń o ponowne rozpatrzenie 
jej sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu na piśmie. Zebranie Członków 
i Członkiń Stowarzyszenia rozpatruje wniosek osoby wykluczonej w czasie najbliższego posiedzenia a 
jego decyzja jest ostateczna. 

§ 5 Zebranie Członków i Członkiń 

1. Najwyższa władza w Stowarzyszeniu należy do Zebrania Członków i Członkiń. W sprawach 
niezastrzeżonych dla Przedstawiciela/Przedstawicielki Stowarzyszenia podejmowanie decyzji należy 
do Zebrania Członków i Członkiń. 
2. Do kompetencji Zebrania Członków i Członkiń należy w szczególności: 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju, 
2) wybór i odwołanie Przedstawiciela/Przedstawicielki, 
3) przyjmowanie i wykluczanie członków i członkiń, 
4) uchwalanie zmian Regulaminu, 
5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

3. Zebranie Członków i Członkiń podejmuje decyzje w drodze uchwał. Posiedzenia Zebrania Członków 
i Członkiń mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie 
rzeczywistym. 
4. Zebranie Członków i Członkiń zwołuje Przedstawiciel/Przedstawicielka lub 1/3 członków i członkiń 
Stowarzyszenia. Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca wybrany przez Zebranie 
Członków i Członkiń. 
5. Uchwały Zebrania Członków i Członkiń podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub niniejszego 
Regulaminu stanowią inaczej. 
6. Uchwały Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
chyba że zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 6 Przedstawiciel lub Przedstawicielka Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela/Przedstawicielkę wybieranego/-ą przez 
Zebranie Członków i Członkinie na roczną kadencję. 
2. Przedstawiciel/Przedstawicielka może zostać odwołany/-a przez Zebranie Członków i Członkiń przed 
upływem kadencji. 
3. Do kompetencji Przedstawiciela/Przedstawicielki należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 41a ust. 2-3 Prawa o 
stowarzyszeniach, 
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 




