
STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI W SPORCIE 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Aktywni w Sporcie - zwane dalej 
Stowarzyszeniem. 

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Rzeszowie 
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody 

uzyskiwane z działalności gospodarczej będą przeznaczane na realizację 
celów Stowarzyszenia. 

3.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną 
członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 
członków 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnym profilu działania.  

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo 
ustala Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Rozdział II 
 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. prowadzenie szkoleń, 
2. prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego 

kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 



3. propagowanie wiedzy wśród rodziców dzieci i młodzieży dot. prawidłowego 
modelu zachowania rodziców podczas zawodów sportowych  

4. organizowanie obozów sportowych,  
5. podejmowanie działań na rzecz promocji sportu dzieci i młodzieży 

Województwa Podkarpackiego, 
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
7. organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i 

instytucji,  
8. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, 
9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
10. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport  

 
§ 4 

 
Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 3 poprzez: 

1. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, świadczenie pomocy doradczej, 

2. nawiązywanie kontaktów i przystąpienie do podobnych stowarzyszeń za 
granicą, 

3. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi 
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę 
krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi 
zainteresowanie celami Stowarzyszenia, 

4. gromadzenie środków finansowych celem efektywnej realizacji zadań 
statutowych, 

5. inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do 
tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju 
biologicznego dzieci i młodzieży,  

6. realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji 
zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,  

7. współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie 
promocji sportu,  

8. propagowanie i organizowanie imprez sportowych, szczególnie związanych z 
piłką nożną,  

9.  współorganizowanie masowych imprez sportowych,  
10.  promocje ̨ zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność 

ruchowa ̨.  



 
§5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie: 
a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.51.Z 
b) Pozostała działalność związana ze sportemb93.19.Z 
c) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z 

 
 

Rozdział III 
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 6 
 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i dysponujący 
pełnią praw publicznych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 - 18 lat za 
zgodą przedstawicieli ustawowych. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy zamieszkujący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. 

 
§7 

 
Stowarzyszenie może posiadać członków wspierających Stowarzyszenie w postaci 
osób prawnych. 
 

§ 8 
 

1. Osoba, która złoży pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków 
Stowarzyszenia nabywa członkostwo z chwilą doręczenia jej uchwały 
Zarządu o przyjęciu w poczet członków. 

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest uzyskanie 
rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. 



3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na 
podstawie pisemnej deklaracji organu osoby prawnej. Ust 2 nie stosuje się. 
 

§ 9 
 
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 
c)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, 
d) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania 

udziału w głosowaniu. 
2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do: 

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

 
§ 10 

 
1. Członek Stowarzyszenia może utracić członkostwo poprzez wykluczenie ze 

Stowarzyszenia lub skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. 
2. Do utraty członkostwa dochodzi z mocy samego prawa w razie śmierci 

członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym. 
3. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia w razie rażącego 

naruszania postanowień Statutu, nie realizowania uchwał władz 
Stowarzyszenia, prowadzenia działalności sprzecznej z celami 
Stowarzyszenia. 

4. Członek może zostać skreślony w razie nie opłacania składek w wysokości 
uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przez 2 pełne 
okresy płatności. 

5. Skreślenie członka następuje również w razie utraty przez niego pełnej 
zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych. 

 
§ 11 

 
O wykluczeniu członka Stowarzyszenia decyduje w formie uchwały Zarząd 
Stowarzyszenia, od takiej uchwały członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków. 
 



Rozdział IV 
 

ORGANY STOWARZYSZENIA 
 

§12 
 
Organami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Rada Nadzorcza. 
 

§13 
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 

1. określa cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji; 
2. wybiera i odwołuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 
3. podejmuje uchwały w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia, 
4. decyduje o założeniu lub przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń; 
5. uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia, 
6. podejmuje decyzje o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, 
7. podejmuje uchwały w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Zarządu, 
8. uchwala regulaminy działania Zarządu Stowarzyszenia i Rady Nadzorczej, 
9. ustala wysokość składek członkowskich. 

 
§ 14 

 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  podejmuje decyzje w formie 

uchwał. Uchwała może być podjęta bezwzględną większością głosów 
członków obecnych na zebraniu. 

2. Członkowie winni być powiadamiani o Walnym Zebraniu co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Formę powiadomienia określa Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie 
uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. 

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Rady 
Nadzorczej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne 
Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego 
Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku. 



5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek 
obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być 
rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

 
§ 15 

 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 - 4 członków wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie. 
2. Prezesa Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie spośród członków 

zarządu. 
3. Członkiem Zarządu może zostać osoba niebędąca członkiem 

Stowarzyszenia. 
4. Zarząd jest wybierany na 3-letnia kadencję. 
5. W przypadku powołania członka Zarządu w trakcie kadencji, powołany jest 

on do końca trwania bieżącej kadencji Zarządu. 
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W posiedzeniach tych 
mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej lub zaproszeni goście z 
głosem doradczym. 

 
§ 16 

 
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
2. realizacja celów Stowarzyszenia, 
3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
4. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, 
5. podejmowania decyzji o aplikowaniu o dotacje, dofinansowania itp. 
6. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 
7. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania 

członkostwa, 
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 
9. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
10. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem  
 

§ 17 



 
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa samodzielnie Prezes 

Zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie. 
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów w obecności 
minimum połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów, głos 
decydujący ma Prezes Zarządu. 

4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać 
pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia. 

 
§ 18 

 
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Rada Nadzorcza. 
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera się na trzyletnią kadencję. 
3. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 
4. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków. 
5. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, 

powołany jest on do końca trwania bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. 
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady na 

pierwszym posiedzeniu. 
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykła większością głosów w 

obecności minimum połowy składu Rady. 
8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
a) kontrola działalności Stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu, 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

 
 

Rozdział V 
 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
 

§19 
 



1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 
a) składek członkowskich, 
b) dotacji, 
c) środków otrzymanych od sponsorów, 
d) darowizn, 
e) zapisów i spadków, 
f) dochodów z własnej działalności, 
g) dochodów z majątku. 
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału 

każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad 
określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o 
przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

 
Rozdział VI 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 20 

 
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne 
Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch 
trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
 

§ 21 
 
1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Stowarzyszenia. 
2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie 
wyznaczy innych likwidatorów. 
3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 


