Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Powermetric Research Network

I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Powermetric Research Network i zwane jest dalej
"Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PRNet”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.
§2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

II.

Cel i środki działania
§5

Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój potęgometrii, tj. nauki zajmującej się ilościowym
i jakościowym badaniem potęgi jednostek politycznych oraz modelowaniem, prognozowaniem
i symulacjami międzynarodowego układu sił.
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§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
a) prowadzenie badań naukowych w dziedzinie potęgometrii,
b) popularyzację wiedzy na temat potęgometrii,
c) organizowanie konferencji, warsztatów, odczytów,
d) działalność popularno-naukową, w tym wydawniczą.

III. Zebranie Członków oraz Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie
§7
Zebranie Członków stanowią wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
§8
1. Zebranie Członków jest właściwe do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do
kompetencji Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
b) wybór i odwołanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie,
c) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
d) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela reprezentującego
Stowarzyszenie,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela
reprezentującego Stowarzyszenia.
§9
1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
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członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż
pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana

Regulaminu,

rozwiązanie

Stowarzyszenia,

ustalenie

wysokości

składki

członkowskiej oraz odwołanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenia wymaga
bezwzględnej większości głosów (tj. co najmniej 50% + jeden głos) przy obecności co
najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. W razie braku kworum uchwały w ww.
sprawach mogą zostać podjęte w II terminie bez względu na ilość obecnych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa
przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia oraz wskazuje likwidatora.
§ 10
Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel reprezentującego Stowarzyszenie z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
§ 11
1. Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie wybiera i powołuje uchwałą Zebranie
Członków Stowarzyszenia:
a) na pierwszą kadencję niezwłocznie po podjęciu uchwały o założeniu Stowarzyszenia,
b) na drugą i kolejną kadencję najpóźniej z chwilą upływu kadencji lub odwołania
Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
2. Kadencja Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie trwa 3 (trzy) lata.
3. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie może zostać odwołany przez Zebranie
Członków.
§ 12
1. Do kompetencji Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) przyjmowanie Członków Stowarzyszenia oraz pozbawianie członkostwa.
2. Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich
Członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych
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czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie kredytu lub pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie inne podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00 zł.

IV.

Członkostwo
§ 13

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz zaakceptuje Regulamin.
2. Przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia dokonuje Przedstawiciel reprezentujący
Stowarzyszenie w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji.
3. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze
Stowarzyszenia.
4. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
a) śmierci członka lub ubezwłasnowolnienia,
b) złożenia przez członka Przedstawicielowi reprezentującemu Stowarzyszenie pisemnego
oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych.
5. Skreślenia z Listy Członków dokonuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie.
6. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) nieopłacenia co najmniej dwóch składek członkowskich w pełnej wysokości.
7. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie
7 dni od daty doręczenia uchwały. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
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§ 14
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

Środki finansowe Stowarzyszenia

V.

§ 15
Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków,
d) zapisów,
e) dochodów z majątku stowarzyszenia,
f) ofiarności publicznej (zbiórek publicznych),
g) dotacji.

§ 16
Środkami

finansowymi

Stowarzyszenia

zarządza

Przedstawiciel

reprezentujący

Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz
uchwałami Zebrania Członków.

VI.

Postanowienia końcowe
§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach.
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