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Regulamin Stowarzyszenia Architektów Katolickich „Ar-Ka”  v.4.2  
załącznik do Uchwały nr 18/2018 Trzeciego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 05.05.2018 r. 

Wraz ze zmianami uchwalonymi przez Czwarte Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 27.04.2019 r 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stowarzyszenie Architektów Katolickich „Ar-Ka”, zw. dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem 

zwykłym, zrzeszającym osoby zainteresowane rozwojem duchowym i zawodowym, działające na 
rzecz dobra wspólnego, jakim jest przestrzeń i architektura, a także rozwój intelektualny  
i duchowy, w obliczu wyzwań i zadań, jakie stawia współczesność architektom. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Ar-Ka” 

§ 2 
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.  
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.  
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji swoich celów 

regulaminowych Stowarzyszenie może działać także poza granicami Polski 

§ 3 
1. Stowarzyszenie współpracuje i może przystąpić do krajowych i zagranicznych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania.  
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne 

Zebranie Członków. 

§ 4 
Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznak i pieczęci na zasadach określonych w 
przepisach szczegółowych. Wzór znaku graficznego, odznaki i pieczęci zatwierdza Walne Zebranie 
Członków . 

§ 5 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  

Rozdział II  
Cel i środki działania 

§ 6 
1. Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska architektów zainteresowanych rozwojem 

duchowym oraz zawodowym, a także pracą na rzecz edukacji w zakresie świadomego 
kształtowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, gospodarczego i 
krajobrazowego w duchu wartości etycznych bazujących na Ewangelii. 

2. Cel określony w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje poprzez podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, 
wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań, w szczególności poprzez: 
a) systematyczne inicjowanie organizacji Dni Skupienia Architektów, 
b) działania duszpasterskie, realizowane przy udziale przewodnika duchowego Stowarzyszenia w 

ramach Dni Skupienia Architektów oraz pomiędzy spotkaniami, 
c) propagowanie idei Stowarzyszenia oraz Wspólnoty DSA, 
d) promowanie różnorodnych działań mogących przyczynić się do racjonalnego wykorzystania 

potencjału kulturowego, krajobrazowego, społecznego i gospodarczego w kształtowaniu 
przestrzeni na terytorium Polski., 

e) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, 
f) podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania przestrzeni, a także uczestniczenie  

w procedurze sporządzania studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
g) inicjowanie i organizowanie konferencji, dyskusji, seminariów, wystaw, pokazów, warsztatów, 

konkursów itp. 
h) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, a także współpracę z organizacjami kościelnymi, 

społecznymi, samorządowymi i biznesem, 
i) występowanie w charakterze organizacji społecznej w postępowaniach przed organami 

administracyjnymi, sądowymi i innymi w sprawach określonych celem Stowarzyszenia. 
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3. Stowarzyszenie prowadzi działalność określoną w ust. 1 na rzecz ogółu społeczeństwa.  
§ 7 

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.  

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki: 

§ 8 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca tytuł architekta, 

która uczestniczyła: 
a)  co najmniej w trzech spotkaniach Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje 
w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do 
Stowarzyszenia.   

b) Lub co najmniej w jednym spotkaniu Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje 
w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do 
Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która uczestniczyła: 
a) co najmniej w trzech spotkaniach Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje 
w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do 
Stowarzyszenia.   

b) lub co najmniej w jednym spotkaniu Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje 
w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do 
Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, 
szczególnie zasłużona dla  realizacji celu Stowarzyszenia, na wniosek Przedstawiciela 
Stowarzyszenia oraz dwóch członków zwyczajnych, przy czym godność członka honorowego 
nadaje Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania 
składek członkowskich. 

§ 9 
1. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków  
2. Przedstawiciel Stowarzyszenia powiadamia zainteresowanego o podjęciu uchwały o przyjęciu  

w poczet członków Stowarzyszenia. 
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest uzależnione od obywatelstwa i miejsca zamieszkania 

kandydata. 
§ 10 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego , 
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących Stowarzyszenia, 
4) noszenia odznaki organizacyjnej. 

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 
1) uczestniczenia w zebraniach, odczytach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących Stowarzyszenia, 
3) noszenia odznaki organizacyjnej. 

3. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawo: 
1) uczestniczenia w zebraniach, odczytach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących Stowarzyszenia, 
3) noszenia odznaki organizacyjnej. 
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4. Członkowie Stowarzyszenia  zobowiązani są do: 
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celu Stowarzyszenia, 
2) przestrzegania niniejszego regulaminu i uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.  

5. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.  
§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Przedstawicielowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, 
2) śmierci członka,  
3) utraty zdolności do czynności prawnych, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku: 

a) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
b) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu i uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1. pkt 3 i 4 stwierdzenie ustania członkostwa następuje  
w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.  

3. Walne Zebranie Członków podaje przyczyny ustania członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków w tej sprawie jest ostateczna. 

Rozdział IV 
Organizacja Stowarzyszenia - Reprezentacja 

§ 12 
Strukturę organizacyjną  Stowarzyszenia tworzy: 

1) Walne Zebranie Członków 
2) Przedstawiciel Stowarzyszenia 

§ 13 
1.  Walne Zebranie Członków: 

a) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
c) zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia, powiadamiając członków o miejscu, terminie  

i porządku obrad, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrad.  
d) odbywa się co najmniej raz w roku.   

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie  
z inicjatywy Przedstawiciela Stowarzyszenia lub na wniosek minimum trzech członków 
Stowarzyszenia.  

§ 14 
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia, z czego z głosem 

stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 
2. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos. 
3. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy osoba wybrana spośród obecnych członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 
4. Proponowany porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków.  
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, lub tajnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności: 
1) w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 30 minut później, o czym 

należy poinformować członków w zawiadomieniu – bez względu na liczbę członków 
zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z wyłączeniem zmian Regulaminu i 
rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 15 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) dokonywanie zmian Regulaminu, 
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3) uchwalanie planów działalności, 
4) wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia,  
5) udzielanie absolutorium Przedstawicielowi Stowarzyszenia, 
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków, 
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 16 
1. Przedstawiciel Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zgodnie z 
art. 40 ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Przedstawiciela Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków.  
3. Pierwszego Przedstawiciela Stowarzyszenia wybierają założyciele Stowarzyszenia.  
4. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia  wynosi 5 lat. 
5. Funkcja Przedstawiciela Stowarzyszenia pełniona jest społecznie, co nie wyklucza możliwości 

zwrotu uzasadnionych kosztów, związanych z jej pełnieniem. 
6. Funkcja Przedstawiciela Stowarzyszenia  ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  
b) zrzeczenia się funkcji.  

§ 17 
1. Do kompetencji  Przedstawiciela Stowarzyszenia należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, 
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym występowanie w imieniu 

Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych  
i sądowych, 

4) przygotowywanie projektów planów działalności, 
5) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków, 
6) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
7) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków. 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

§ 18 
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz otrzymywać dotacje, 

a także korzystać z ofiarności publicznej.  
3. Źródłami majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie. 
4. Zasady opłacania składek członkowskich oraz ich wysokość po raz pierwszy ustala Zebranie 

Założycielskie. Po dokonaniu wpisu Stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, kompetencja ta należy do Walnego Zebrania 
Członków. 

Rozdział VI   
 Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 19 
1. Zmiana regulaminu może być dokonana w drodze głosowania przez Walne Zebranie Członków  

i wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania.  

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 
Członków. W pierwszym terminie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walnego Zebrania, 
określonego co najmniej godzinę po pierwszym terminie, uchwała zapada przy wymaganej 
większości 2/3, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


