
§1. 

REGULAMIN 

Stowarzyszenia Pieluchy Wielorazowe Polska 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pieluchy Wielorazowe Polska -

posługuje się również skróconą nazwą SPWP. W dalszych postanowieniach 

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

§2. 

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

§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. 

Celami Stowarzyszenia są: 

I) propagowanie i promowanie używania pieluch wielorazowych, i innych 

wielorazowych produktów higienicznych, 

2) propagowanie zdrowego i higienicznego oraz bezodpadowego stylu życia, 



3) edukacja na temat używania i zalet zdrowotnych, ekonomicznych, 

estetycznych itp. pieluch wielorazowych i innych produktów 

higienicznych, 
4)' edukacja na temat wpływu pieluch wielorazowych i innych 

wielorazowych produktów higienicznych na ochronę środowiska oraz 

ochronę zdrowia i życia ludzi, 
5) promowanie właściwej higieny, pielęgnacji i utrzymania zdrowia 

intymnego związanego z używaniem wielorazowych produktów, 

6) promowanie właściwych praktyk związanych z praniem, 

przechowywaniem i pielęgnacją wielorazowych produktów 

higienicznych, 
7) działania na rzecz ochrony środowiska, 
8) ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem 

zanieczyszczeń i odpadów związanych z jednorazowymi produktami 

higienicznymi, 
9) działania na rzecz eliminacji z produkcji i stosowania w produktach 

higienicznych substancji chemicznych i produktów mających negatywny 

wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, 
10) zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania, 

11) wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej i obiegu zamkniętego, 

12) pobudzanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej społeczeństwa oraz 

kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań 

obywateli, 
13) zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o skutkach 

zdrowotnych, ekonomicznych, i powstających zanieczyszczeniach i 

odpadach, 
14) zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu 

zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów. 

§7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne: 

1) prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, 

2) prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań z wielu różnych 

dziedzin, w tym : badania dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego czy 

kwestii zdrowotnych, technologii prania, opracowywanie raportów o 

stanie ochrony środowiska, gospodarce odpadami, ochrony przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwymi skutkami zdrowotnymi, dokumentacji 

technicznej, i innych opinii, ekspertyz, strategii, programów, 

3) wydawanie certyfikatów jakości produktów higienicznych wielokrotnego 

użytku, 



4) organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, kursów, sympozjów, 
konferencji, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i popularyzatorskim, 

5) prowadzenie szeroko pojętego doradztwa oraz tworzenie banków 
informacji m.in. o produktach, producentach, środkach pielęgnacyjnych, 
pośrednikach, usługodawcach i bezpiecznych dla użytkowników 
praktykach związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia, 

6) prowadzenie działalności wydawniczej i informatycznej, w tym w 
Internecie, 

7) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i 
za granicą posiadającymi podobne cele działania, 

8) upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, 
9) lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych 

wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów, 
1 O) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw 

związanych z ingerencją w środowisko naturalne, lub dotyczących 
zdrowia, 

11) występowanie do właściwych - według kompetencji - władz lokalnych, 
wojewódzkich i krajowych, instytucji międzynarodowych oraz sądów z 
wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do: usunięcia 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zaniechania naruszania zdrowia ludzi, 
naprawy zaistniałych skutków zdrowotnych, usunięcia zaistniałego 
zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia 
stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód, 

12) występowanie do organów administracji z wnioskami i zastrzeżeniami do 
planów gospodarki odpadami i do decyzji administracyjnych mających 
wpływ na środowisko oraz zdrowie np. projektów studiów oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego, oraz opiniowanie przedsięwzięć z 
punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony środowiska i 
zdrowia ludności. 

§8. 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie w 

wieku 16-18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Członek nie może być osobą pozbawioną praw na skutek skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej . 

§9. 

W celu uzyskania członkostwa należy złożyć pisemną Deklarację. Po 

rozpatrzeniu deklaracji Zebranie Członków uchwałą w ciągu 14 dni podejmuje 



decyzję o przyjęciu nowego członka na 3 miesięczny okres próbny, który po 

pozytywnym przejściu tego okresu zostaje przedłużony na czas nieokreślony. W 

przypadku nie przejścia pozytywnie okresu próbnego członkostwo wygasa. 

§IO. 

Członkowie mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia 

z zastrzeżeniem, że członkowie małoletni nie posiadają biernego prawa 

wyborczego, 
2) korzystania z dorobku intelektualnego Stowarzyszenia na ogólnie 

przyjętych zasadach, 

3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§ 11. 

Członkowie mają obowiązek: 

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek. 

§12. 

Członkostwo wygasa na skutek: 

I) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Przedstawicielowi 

reprezentującemu, 

2) skreślenia z ewidencji członków z powodu nie płacenia składek za 

okres jednego roku, po podjęciu decyzji przez Zebranie Członków, 

3) wykluczenia przez Zebranie Członków z powodu naruszenia zasad 

regulaminu lub nie przestrzegania uchwał Stowarzyszenia, 

4) wykluczenia przez Zebranie Członków w przypadku podejmowania 

przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 

lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

5) skreślenia przez Przedstawiciela reprezentującego z powodu utraty 

praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 



6) śmierci członka Stowarzyszenia. 

§13 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Zebranie Członków, 

2) Przedstawiciel. 

§14. 

Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że 

co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania zażąda jego utajnienia. 

§15. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o uczestnictwie w Zebraniu Członków, należy 

przez to rozumieć również możliwość uczestnictwa członków Stowarzyszenia 

za pomocą środków komunikacji tele-informatycznej w czasie rzeczywistym. 

§16. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie przy obecności co 

najmniej 40% członków, chyba, że regulamin stanowi inaczej . 

§17. 

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje 

decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania 

Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

§ 18. 

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju, 

2) wybór i odwołanie Przedstawiciela, 



3) przyjmowanie i odwoływanie członków, 

4) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

5) uchwalanie zmian regulaminu, 

6) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 19. 

Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. 

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

§20. 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez 

Zebranie Członków na 2 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany 

przez Zebranie Członków. 

§21. 

Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o regulamin i 

uchwały Zebrania członków, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i 

utrzymywanie kontaktów, 

3) sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu, 

4) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §22, 

5) zwoływanie Zebrania Członków, 

6) sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat wraz z informacją 

dodatkową. 

§22. 

Podjęcie przez Przedstawiciela 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 1 O OOO zł. 

§23. 

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

1) składek członkowskich, 

2) dotacji i subwencji, 

3) darowizn, 

4) zbiórek publicznych, 

5) spadków, zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, 

6) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

§24. 

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia 

podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie 

pozostałego majątku oraz wskazuje likwidatora Stowarzyszenia. 

§25. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 


