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Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do 

zaangażowania w działalność edukacyjną, informacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także 

promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki oraz źródłem aktywności fizycznej mającej 

istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka. 

 

FAN w powszechnym tego słowa znaczeniu to entuzjasta, pasjonat, miłośnik, kibic. Naszym zamiarem jest 

rozpalanie entuzjazmu do aktywności i działania, opartego na zasadach współpracy, szacunku dla 

drugiego człowieka, dialogu, wzajemności i partnerstwa. Umożliwiają one aktywizację i wspieranie 

inicjatyw oraz rozwój społeczności lokalnej i jej członków, a także sprzyjają  tworzeniu poczucia 

przynależności do danego miejsca i grupy. 

 

Sport tworzą ludzie i ich myślenie. Myślenie w powiązaniu ze skutecznym działaniem, opartym na 

koncepcji marketingu, jest dla nas warunkiem koniecznym do osiągania sukcesów. 

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, zwane dalej Stowarzyszeniem jest animatorem 

i organizatorem działań na rzecz propagowania szeroko rozumianej aktywności fizycznej, jej 

znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności każdego człowieka oraz przedsięwzięć w obszarze 

marketingu sportowego określanych, jako promocja sportu oraz promocja "poprzez" sport. 

2. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz założeniami gospodarki opartej na wiedzy 

(GOW) Stowarzyszenie jest organizacją uczącą się. Oznacza to, że jest organizacją, wokół której 

skupiają się ludzie rozwijający swoje umiejętności, zdobywający, ale także dzielący się swoim 

doświadczeniem, pomysłami i wiedzą. 

3. Marketingowa orientacja w działalności Stowarzyszenia przejawia się w sposobach oddziaływania 

na poczynania odbiorców oferowanych usług poprzez takie wykorzystanie dostępnych środków 

i zasobów, które pozwalają zaspokoić ich potrzeby, a organizacji zrealizować zakładane cele. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Wrocław a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami 

kraju. 

 

§ 3 
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Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN zawiązane jest na czas nieokreślony, posiada osobowość 

prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez sąd rejestrowy. 

2. Stowarzyszenie może także używać nazwy skróconej: FAN Promocja Sportu 

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta 

z ochrony prawnej, a także posiadać własne znaki i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, 

zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie 

działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych. 

2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem 

w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz 

osób będących ich bliskimi, a także przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz wymienionych 

osób. 

3. Do osób bliskich, o których mowa w pkt. 2, zalicza się: współmałżonka, krewnego w linii prostej oraz 

krewnego w linii bocznej do II stopnia, powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii 

bocznej do II stopnia, osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. W ramach prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań 

należących do sfery zadań publicznych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, jak 

również działalność nieodpłatną. 

 

§ 6 

1. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może wstępować do związków lub 

organizacji o podobnych celach działania, a także ma prawo ubiegać się o członkostwo i działać 

w organizacjach międzynarodowych, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego. 

2. W zakresie określonym w Rozdziale II niniejszego statutu Stowarzyszenie będzie współpracować 

z drużynami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. 

3. Dla osiągnięcia swych celów, Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób, organizacji 

i instytucji zbieżną z jego celami. 

 

§ 7 
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1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków oraz pracy 

wolontariuszy. 

2. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może utworzyć biuro, a także zatrudniać 

pracowników. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

 

Rozdział II - Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 9 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) propagowanie oraz wspieranie rozwoju sportu w zakresie różnych dyscyplin, poziomów 

zaawansowania i form uprawiania obejmującego następujące obszary: 

 aktywność fizyczną potrzebną do wypełnienia niezbędnej, fizjologicznej normy ruchu, 

dostosowanej do wieku i stanu zdrowia człowieka 

 wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży oraz wdrażanie do systematycznego udziału 

w ćwiczeniach fizycznych i właściwego kształtowania prawidłowych nawyków ruchowych, 

a także uświadamianie wpływu aktywności ruchowej na rozwój, zdrowie i jakość życia 

człowieka 

 promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży mającej na celu upowszechnianie 

zasad tolerancji i poszanowania inności, naukę języków obcych oraz poszerzanie wiedzy 

o kulturze europejskiej 

 uprawianie dyscyplin sportowych na poziomie amatorskim i wyższym niż amatorski (sport 

wyczynowy) 

 kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej z uwzględnieniem zagadnień promocji zdrowia 

 przygotowywanie, realizacja oraz popularyzacja wydarzeń związanych z rozgrywkami 

sportowymi, rywalizacją fair play, ideą olimpijską a także bezpieczeństwem podczas imprez 

sportowych 

 przygotowywanie, realizacja oraz popularyzacja wydarzeń związanych propagowaniem 

imprez i wydarzeń turystycznych, a także bezpieczeństwem podczas nich 

 wspieranie programów koncentrujących się na propagowaniu kultury życia codziennego, 

kultury tolerancji, współdziałania i współczucia 
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b) organizowanie aktywności społecznej i gospodarczej w przedstawionych powyżej obszarach 

określanych jako promocja sportu lub promocja „poprzez” sport 

c) wyrównywanie szans na dalsze zdrowe życie dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działaņ 

zmierzających do stworzenia warunków umożliwiających wyrównywanie różnic w rozwoju 

fizycznym w różnych środowiskach 

d) kreowanie, propagowanie i wspieranie pozytywnych postaw w zakresie budowy społeczeństwa 

obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych 

e) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, jako sposobu na zapewnienie warunków 

dobrego życia dla przyszłych pokoleń 

f) wspieranie tworzenia i unowocześniania szeroko rozumianej infrastruktury potrzebnej dla 

propagowania i uprawiania sportu 

g) promowanie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych 

oraz osiągnięć naukowych w różnych obszarach sportu i rehabilitacji 

h) propagowanie sportu, jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku 

i warunków środowiskowych 

i) podejmowanie działań mających na celu pokonywanie barier tłumiących myślenie 

i świadomość, ludzkiej nietolerancji orazi braku ambicji 

 

2. Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane w ramach prowadzenia działalności pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

 turystyka i krajoznawstwo 

 ochrona i promocja zdrowia 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 wypoczynek dzieci i młodzieży 

 ratownictwo i ochrona ludności 

 promocja i organizacja wolontariatu 

 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 

w ustawie 

 działalność charytatywna 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 



 
STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI SPORTU FAN 5 

 

www.fan.org.pl … bo sport tworzą ludzie i ich myślenie 
 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 pomoc Polonii i Polakom za granicą 

 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości 

 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji 

 pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 

 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 

 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

§ 10 

1. Cele wymienione w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez: 

a) upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form aktywnościrekreacji fizycznej, rekreacji, sportu 

i turystyki 

b) propagowanie kultury zdrowotnej i fizycznej 

c) popularyzowanie higienicznego trybu życia 

d) organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie obozów szkoleniowych w różnych 

formach, w tym również dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia 

e) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami, instytucjami i podmiotami w kraju i za granicą 
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f) realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie 

zbieżnym z kierunkami działania Stowarzyszenia 

g) prowadzenia działań w sferze pożytku publicznego 

h) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych, imprez oraz 

działań promujących klub, dyscyplinę sportu lub zawodników 

i) działalność informacyjną, promocyjną  i reklamową, w tym wydawniczą 

j) dystrybucję wydawnictw i pamiątek związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

k) kreację i realizację działań marketingowych na rzecz Stowarzyszenia i jego partnerów 

l) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, przeciwdziałania patologiom, poprawy jakości środowiska i zrównoważonego 

rozwoju 

m) animowanie i organizowanieację działańrozgrywek promujących ducha sportowej rywalizacji 

n) przygotowywanie i realizację projektów wspólnie orazi na rzecz grup, (w tym także 

niezorganizowanych) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

o) organizowanie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo 

p) inspirowanie i wspieranie aktywności liderów środowisk lokalnych zmierzającej do budowy 

prawidłowych relacji w społecznościach 

q) organizowanie konkursów i działań popularyzujących cele Stowarzyszenia 

r) działalność wspomagającą szkoleniowo, technicznie, informacyjnie lub finansowo instytucje, 

podmioty, organizacje lub osoby współuczestniczące w realizacji celów Stowarzyszenia 

s) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi oraz 

instytucjami rynku pracy, dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego 

t) inne działania w obszarze marketingu wykonywane podczas realizowanych przez 

Stowarzyszenie projektów 

 

2. Sposoby realizacji celów opierają się na poznaniu potrzeb wybranych grup odbiorców, zrozumieniu 

ich i dostosowaniu oferty do oczekiwań tych grup. Marketingowa orientacja Stowarzyszenia 

ogniskuje się na takim wykorzystaniu dostępnych środków i zasobów, które pozwalają zaspokoić 

potrzeby odbiorców, a organizacji zrealizować cele. 

 

§ 11 

W ramach działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie może prowadzić działania związane z: 

 upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 

 promocją i ochroną zdrowia 

 działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 
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 krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

 przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz wspieraniem porządku i bezpieczeństwa 

publicznego 

 ratownictwem i ochroną ludności - szczególnie w zakresie udzielania pomocy podczas imprez 

masowych, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz poprawy 

widoczności pieszych i rowerzystów na drodze 

 nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem 

 kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji 

 promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

 wspomaganiem rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości 

 ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego 

 integracją europejską oraz nawiązywaniem kontaktów między społeczeństwami, 

 upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów 

 pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

 promocją i organizacją wolontariatu 

 

§ 12 

W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie może prowadzić działania związane z: 

 upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 

 przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz wspieraniem porządku i bezpieczeństwa 

publicznego 

 ratownictwem i ochroną ludności - szczególnie w zakresie udzielania pomocy podczas imprez 

masowych, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz poprawy 

widoczności pieszych i rowerzystów na drodze 

 promocją i ochroną zdrowia 

 działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 

 nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem 

 krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

 kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji 

 promocją zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

 wspomaganiem rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości 
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 ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego 

 integracją europejską oraz nawiązywaniem kontaktów między społeczeństwami 

 pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

 

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 13 

Stowarzyszenie zrzesza członków:  

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych 

 

§14 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i po 

uregulowaniu zobowiązań (wpisowe, składki), szczegółowy proces przyjmowania nowych członków 

jest ujęty w Regulaminie Członka Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia za wspieranie działalności organizacji 

według warunków określonych w Regulaminie Członka Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie 

wniosku Zarządu. 

 

§ 17 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie 

b) dokona wpłaty wpisowego 

c) zostanie przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

d) dokona wpłaty składki członkowskiej 
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2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także: 

a) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

mogą należeć do Stowarzyszenie i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że 

w składzie zarządu Stowarzyszenie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 

czynności prawnych 

b) małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do klubu według 

zasad określonych w statucie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach 

członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia 

3. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy. 

 

§18 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia 

- uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia, 

która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu 

przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 19 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

a) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia 

b) zgłaszania opinii i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia 

c) uzyskiwania wszelkich informacji od władz Stowarzyszenia o ich działalności 

d) korzystania z majątku Stowarzyszenia 

e) korzystania z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia 

f) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia 

g) uczestnictwa w kształtowaniu programu Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Członek wspierający ma prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego. 

2. Przedstawiciel członka wspierającego ma prawo brać udział w pracach Zarządu Stowarzyszenia na 

wniosek Prezesa lub dwóch członków Zarządu. 

 

§ 21 

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy: 
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a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia 

c) udziału w realizacji programu i innych zadań obowiązujących w Stowarzyszeniu 

d) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych i zadań programowych Stowarzyszenia 

e) zgodnego z duchem sportowym zachowania w czasie imprez sportowych 

f) kulturalnego i godnego zachowania w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie 

 

§ 22 

1. Członek Honorowy ma prawo do korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia, jest zwolniony 

z obowiązku opłacania składek. 

2. Członek Honorowy, otrzymujący to odznaczenie a będący wcześniej członkiem zwyczajnym, 

utrzymuje swoje prawa wyborcze. 

3. Członek Honorowy, otrzymujący to odznaczenie a będący wcześniej członkiem wspierającym, nie 

uzyskuje praw wyborczych. 

 

§ 23 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może dokonać Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Stowarzyszenia 

b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, za okres dłuższy niż 3 miesiące 

c) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia 

d) z powodu uporczywego naruszania postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia 

e) w przypadku inicjowania i prowadzenia działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia 

f) na skutek wstąpienia do organizacji, której cele stoją w jawnej sprzeczności z celami 

Stowarzyszenia 

g) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 

2. W przypadkach określonych w pkt. l. lit. c), d), e), f), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub 

wykluczenia z listy Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 
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2. Wykonania prawomocnego orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia. 

3. Po uregulowaniu zaległych składek Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może 

reaktywować członkostwo zainteresowanego na jego wniosek. 

 

§ 25 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Złożenie odwołania następuje poprzez Zarząd w terminie 21 

dni od dnia doręczenia decyzji Zarządu. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia 

§ 26 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

 

§ 27 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

§ 28 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. 

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym decyduje głos 

prowadzącego zebranie. 

3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu tajnym, głosowanie jest 

powtarzane. 

 

§ 29 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co roku, jako zgromadzenie 

sprawozdawcze, a co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. 
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3. Każdy członek Stowarzyszenia bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście. Każdemu członkowi 

przysługuje jeden głos z uwzględnieniem zapisu w §17 ust.1. 

4. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd do poszczególnych członków na 

dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem listownie, telefonicznie, za pośrednictwem własnej 

strony internetowej, względnie w inny sposób z podaniem daty, miejsca i porządku obrad zebrania. 

5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę 

później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, 

jeżeli statut nie stanowi inaczej. 

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym 

b) przedstawiciele członków wspierających - z głosem doradczym 

c) zaproszeni goście - jako obserwatorzy 

7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

8. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. 

9. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący oraz Sekretarz. 

10. Prezydium Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie wieloletnich programów działania Stowarzyszenia 

b) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia 

c) wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej 

e) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej 

f) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia 

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia 

h) zajmowanie stanowisk i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą 

w kompetencji innych władz Stowarzyszenia 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia 

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu 

12. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje i uchwały, zwykłą większością głosów członków 

obecnych w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

13. Ustalenie sposobu głosowania - jawne lub tajne - odbywa się po zgłoszeniu, przez obecnych na 

Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, wniosku o ustalenie zasad głosowania. Wniosek 

ten zostaje poddany pod głosowanie jawne i przechodzi zwykłą większością głosów. 
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14. W sprawach określonych w § 23 zarządza się głosowanie tajne. 

15. W wyborach do władz Stowarzyszenia głosowanie odbywa się na listę (en bloc) z tym, że na 

wniosek, co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

zarządza się głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. 

16. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu Stowarzyszenia według zasad określonych 

w § 27 pkt. 12 i 13. 

17. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają 

bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie 

obowiązuje. 

18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach zwołuje Zarząd: 

b) z własnej inicjatywy 

c) na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

d) na wniosek Komisji Rewizyjnej 

19. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

w ciągu 2-ch miesięcy od dnia otrzymania żądania. 

20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, 

do których zostało zwołane. 

 

§ 30 

1. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków. 

2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

3. Zarząd składa się z 3 lub większej liczby, jednak nie więcej niż 15 członków. 

4. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez 

Walne Zgromadzenie Członków oraz Kierownicy poszczególnych Sekcji, wybierani na podstawie 

zapisu w § 32 pkt. 6 oraz zatwierdzani przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie. Pozostałe osoby funkcyjne Wiceprezes i Skarbnik 

wybierani są z pośród wybranych Członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub Wiceprezes. 

7. W celu zapewnienia sprawnej pracy Zarządu, Zarząd w drodze uchwały, może zaangażować 

w charakterze wolontariusza osobę o statusie Członka Zarządu do realizacji niektórych zadań 

określając równocześnie jej zakres uprawnień i kompetencji. 

8. Posiedzenia Zarządu w pełnym składzie powinny się odbywać, co najmniej jeden raz na kwartał. 
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9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa. 

10. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia 

b) przygotowanie, zatwierdzanie oraz realizacja kwartalnych oraz rocznych planów działań 

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty 

wpisowej i innych świadczeń ze strony członków na rzecz Stowarzyszenia 

e) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu 

Zebraniu Członków 

f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków 

g) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków 

h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia 

i) rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia 

k) przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia 

l) zatwierdzanie regulaminów i składów osobowych sekcji, komisji i zespołów utworzonych dla 

realizacji zadań oraz koordynowanie ich prac 

m) udzielanie pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych  

w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej w niniejszym statucie 

n) wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia 

o) uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia 

p) podejmowanie decyzji dotyczących nawiązywania współpracy i zawierania porozumień 

z osobami, organizacjami lubi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów 

q) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 

r) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie wydarzeń lub imprez sportowych 

i okolicznościowych (kulturalnych) 

11. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających 

zespołowego działania. 

12. W czasie głosowań, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

13. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia może złożyć 

jednoosobowo Prezes Zarządu lub jednoosobowo osoba upoważniona przez Zarząd w formie 

uchwały. 

14. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Stowarzyszenia odbywa się w oparciu o regulamin 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 
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§ 31 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem wewnętrznej kontroli działalności Stowarzyszenia 

niezależnym od Zarządu. 

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 4-letnią 

kadencję. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, spośród których Członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie 

pierwszego zebrania wybierają przewodniczącego Komisji. 

4. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na pół roku. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia 

przez Zarząd stosownych wyjaśnień 

c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie 

udzielenia Zarządowi absolutorium 

d) wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami 

właściwej ustawy 

 

§ 32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Stowarzyszeniem 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej 

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagradzania w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych 

o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

 

§ 33 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia określonych w § 24 pkt. 1b i 1c w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali 

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu 

organu. 
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Rozdział V - Sekcje, komisje, zespoły robocze 

§ 34 

1. Stowarzyszenie dla realizacji zadań statutowych może powołać grupy aktywności - sekcje, grupy 

robocze, komisje lub zespoły zadaniowe działające w składach zatwierdzonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia oraz w ilości osób niezbędnych do osiągnięcia celów. 

2. Wraz z utworzeniem grupy aktywności lub grupy roboczej określane są cele, zadania oraz osoby 

odpowiedzialne za kierowanie jej pracami. 

3. Utworzone jak wyżej grupy działają na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd 

Stowarzyszenia zgodnego z zapisami niniejszego Statutu oraz procedurach i metodologii opartej na 

zarządzaniu projektem (Project Management). 

4. Dla zapewnienia wysokiej, jakości efektów działań grupy, w porozumieniu z liderem grupy Zarząd 

Stowarzyszenia może zapraszać do współpracy w charakterze konsultantów lub ekspertów osoby 

niebędące członkami Stowarzyszenia. 

5. Sekcja jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia powoływaną do wykonywania stałych działań 

Stowarzyszenia mających wspierać realizację jego celów. 

6. Pracą Sekcji kieruje jej Kierownik wybierany przez tych członków Stowarzyszenia, którzy 

w deklaracji członkowskiej zgłosili akces do działania na rzecz określonej Sekcji. 

7. Kadencja Kierownika Sekcji trwa 2 lata. 

8. Do kompetencji Kierownika należy: 

a) przedstawianie propozycji koordynatorów projektów oraz innych osób potrzebnych w celu 

sprawnego realizowania Zadań powierzonych Sekcji 

b) wnioskowanie do Zarządu o ustalenie wysokości składki członkowskiej w Sekcji 

c) dysponowanie funduszami Sekcji w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za budżet 

d) wykonywanie poleceń Zarządu oraz przełożonych 

e) przygotowywanie planów sekcji zarówno krótko i długoterminowych 

f) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych i przedstawianie ich Zarządowi 

9. Kierownik Sekcji reprezentuje Sekcję przed Zarządem Stowarzyszenia. 

10. Sekcje działające w ramach Stowarzyszenia mogą określać własne zasady postępowania na 

podstawie Regulaminu Sekcji zgodnego ze Statutem Stowarzyszenia, zatwierdzonego przez 

Kierownika i Zarząd Stowarzyszenia. 

11. Sekcja, w której działa, co najmniej dziesięciu członków i ma wyłonionego swojego Kierownika, ma 

prawo do wyboru swojego reprezentanta do Zarządu Stowarzyszenia. Sekcję w Zarządzie 

reprezentuje Kierownik, w przypadku, gdy został on wcześniej wybrany na Prezesa lub Członka 

Zarządu, członkowie Sekcji mają prawo wybrać inną osobę, która będzie ich reprezentowała 

w Zarządzie. 
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12. Przed upływem kadencji Kierownika Sekcji, Zarząd Stowarzyszenia zarządza wybory na nową 

kadencję. 

 

Rozdział VI - Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 35 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek, o którym mowa w pkt. 1 może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe. 

3. Źródłami powstania majątku są: 

a) opłaty wpisowe oraz składki członkowskie 

b) wpływy z działalności Stowarzyszenia (dochody z majątku, dochody z własnej działalności) 

c) darowizny, zapisy, odpisy i spadki 

d) dotacje i ofiarność publiczna 

e) nieruchomości i ruchomości 

f) fundusze i prawa majątkowe 

g) wpływy z organizowanych imprez i wydarzeń 

h) inne źródła prawnie dozwolone 

 

§ 36 

Wysokość wpisowego i składek na dany rok ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 37 

Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje samodzielnie posiadanym majątkiem. 

 

§ 38 

1. Stowarzyszenie pokrywa koszty bieżące z uzyskanych przychodów i odpowiada za swoje 

zobowiązania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia może złożyć: 

 do 3 tys. zł - członek Stowarzyszenia upoważniony przez Zarząd stosowną uchwałą  

 do 10 tys. zł - jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu w dowolnej 

konfiguracji 

 do 100 tys. zł - podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu 

 powyżej 100 tys. zł - podpisuje przynajmniej trzech Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu 
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Rozdział VIII - Postanowienia końcowe 

§ 39 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich) przy obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej likwidatorami Stowarzyszenia są 

Skarbnik i przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 40 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy wraz z ich nowelizacjami 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 


