
Strona 1 z 16 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA PASJA SPORTU 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pasja Sportu i w dalszych 

postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki 

określone w niniejszym statucie. Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Nowy Tomyśl. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3 

Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość 

prawną. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie 

niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak organizacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 6 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a. prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji różnych form kolarstwa i turystyki rowerowej, sportów biegowych 

jak również innych dyscyplin sportowych 

b. propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

c. tworzenie warunków umożliwiających współzawodnictwo w maratonach, 

wyścigach i innych wydarzeniach sportowych 

d. prowadzenie działalności zmierzającej do ciągłego rozwoju i podnoszenia 

umiejętności w zakresie uprawianych dyscyplin sportowych 

e. wspieranie talentów kolarskich i biegowych oraz promocja i nagradzanie 

sportowców i ich osiągnięć 

f. uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 

g. propagowanie rozwoju kolarstwa, biegów i innych dyscyplin sportu wśród 

społeczeństwa, postaw otwartości i tolerancji społecznej  

h. promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair 

play 

i. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych) 
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j. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych 

k. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej 

osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas 

organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie wyjazdów treningowych celem podnoszenia umiejętności i 

poziomu sportowego, popularyzacji sportu i walorów krajoznawczych 

b. organizowanie integracyjnych spotkań kolarskich i biegowych, współpraca z 

innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności 

c. organizowanie udziału kolarzy i biegaczy członków Stowarzyszenia i nie 

będących członkami Stowarzyszenia w imprezach organizowanych przez inne 

podmioty 

d. poszukiwanie firm w celu nawiązania współpracy sponsorskiej – uzyskane 

dotacje wynikające z umów sponsorskich przeznaczone zostaną na realizację 

celów statutowych 

e. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach 

programowych w kraju i za granicą 

f. organizację imprez sportowych samodzielnie lub na drodze współpracy z 

innymi organizacjami 

g. inne działania realizujące cele statutowe. 

§ 9 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy 

swoich członków, sympatyków i wolontariuszy 

2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne 

wyrażające wolę wspierania działalności statutowej stowarzyszenia 



Strona 4 z 16 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

Stowarzyszenie posiada członków: 

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych. 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie wpisana w rejestr członków 

uchwałą Zarządu Stowarzyszenia  

§ 13 

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia  

§ 14 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są 

ustanawiani uchwałą zarządu na zgodny wniosek 10 członków Stowarzyszenia. 
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§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem 

stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym 

2. Zgłaszania propozycji, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia 

dotyczących działalności Stowarzyszenia 

3. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia 

4. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie 

§ 16 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych 

Zebraniach członków Stowarzyszenia 

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia 

§ 17 

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek 

członkowskich.  

§ 18 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1. Czynny udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów 

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

3. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków 

4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia 
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5. Regularne opłacanie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu 

§ 19 

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 20 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych 

władz Stowarzyszenia. 

§ 21 

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1.  dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia 

złożonej na ręce Zarządu  

2. wykluczenia przez Zarząd: 

a. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 

Stowarzyszenia  

b. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 

miesiące, po uprzednim upomnieniu 

c. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia 

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 

4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

5. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień 

Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę 

Stowarzyszenia 
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6. na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia 

§ 22 

Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje stronie 

prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. W przypadku braku odwołania 

decyzja Zarządu w tym przedmiocie jest ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 23 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od 

liczby członków obecnych na Zgromadzeniu: 

§ 24 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne 
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3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i 

co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni 

przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zgromadzeniu nie ma 

wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w 

ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania 

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 

przez Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej 

c. na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21dni 

od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla 

których zostało zwołane 

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju 

Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu,  

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  



Strona 9 z 16 

 

g. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie lub rozwiązaniu 

Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych 

do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, a w drugim terminie 

bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu 

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie 

wspierający i osoby zaproszone przez Zarząd 

§ 26 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia 

zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz  

2. Zarząd składa się z 2 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu 

wybiera prezesa i wiceprezesa 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje 

4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność obu 

członków Zarządu  

5. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań 

majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy obu 

członków Zarządu  

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują 

Prezesowi i Wiceprezesowi 

§ 27 

Do kompetencji Zarządu należy:  
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1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  

3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  

4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu,  

6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,  

7. zwoływanie Walnego Zebrania,  

8. ustalanie wysokości składek członkowskich.  

9. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu.  

§ 28 

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub 

odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 

niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 

Stowarzyszenia.  

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu 

podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia.   

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest 

uprawniona do;  

a. Żądania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia  
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b. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień  

3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w 

Zarządzie  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

a. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa z Członkami 

Zarządu.  

b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej.  

5. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zebranie  

6. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego  

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

b. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i 

finansowej Stowarzyszenia 

c. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień 

w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia 

d. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym 

Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia 

absolutorium Zarządowi 

e. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, 

postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do 

wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości 

w działaniu Stowarzyszenia 
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f. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez 

członków Stowarzyszenia 

g. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w 

przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź 

istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu 

h. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków 

Zarządu w razie jego bezczynności,  

i. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

j. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez 

członków Stowarzyszenia  

8. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub 

odwołany z jej składu jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 

niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 

Stowarzyszenia .  

9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji 

Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 30 

W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie 

zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w 

drodze kooptacji, której dokonują podejmując odpowiednią uchwałę pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż jednego członka w/w organów. 

 

 

 



Strona 13 z 16 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 31 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i 

fundusze 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

a. składki członkowskie,  

b. darowizny, zapisy i spadki,  

c. środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

d. środki pochodzące ze sponsoringu,  

e. dotacje, subwencje, udziały, lokaty  

f. dochody z majątku 

g. inne wpływy nie zastrzeżone prawem 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 

Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  

6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia a w szczególności na: 

a. Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego 
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b. Pokrywanie kosztów uczestnictwa w zawodach i innych 

wydarzeniach sportowych członków Stowarzyszenia jak również 

osób nie będących członkami Stowarzyszenia 

c. Zakup odzieży sportowej 

d. Zakup odżywek, napojów i suplementów diety niezbędnych do 

uprawiania dyscyplin sportowych 

e. Organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla członków 

Stowarzyszenia, w ramach których zapewnione jest 

zakwaterowanie, wyżywienie i transport uczestników,  

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów Stowarzyszenia 

 

Rozdział VI 

Wyróżnienia i kary 

§ 32 

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i 

nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin 

opracowany przez Zarząd Klubu. 

§ 33 

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał Zarządowi przysługuje – 

zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo 

wymierzania następujących kar: 

a. kara upomnienia 

b. kara nagany 

c. kara zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy 

d. skreślenie z listy członków 
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§ 34 

Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 35 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 

§ 36 

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 37 

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu. 

§ 38 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje 

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków. 

§ 39 

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez 

Walne Zebranie Członków. 
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§ 40 

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny 

określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

§ 41 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

Prawa o Stowarzyszeniach. 


