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Załącznik do uchwały nr 2/2014 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia 

Janikowo na sportowo 

 

 

 

S T A T U T  

STOWARZYSZENIA  

JANIKOWO NA SPORTOWO 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Janikowo na sportowo, zwane jest dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Janikowo. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o pracę społeczną swych członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak Stowarzyszenia wg wzorów określonych przez uchwałę Walnego 

Zebrania. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo występować z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi na terenie swojego działania. 

 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywizacja środowiska lokalnego do uprawiania sportu. 

2. Organizowane imprez sportowych, spotkań, zajęć sportowo-rekreacyjnych w tym integracyjnych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu tych osób. 

3. Działanie na rzecz wzrostu w lokalnym środowisku świadomości związanej z ochroną zdrowia psychicznego. 

4. Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia  

oraz odpowiedzialności społecznej. 
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§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez: 

1. Współpracę z krajowymi organizacjami sportowymi, społecznymi, naukowymi oraz kulturalnymi,  

a także z samorządami i instytucjami publicznymi. 

2. Zachęcanie do odpowiedzialnego działania w sferze życia publicznego i społecznego. 

3. Inicjowanie, organizowanie imprez sportowych w tym: biegi, nordic walking, rajdy rowerowe. 

4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez imprezy sportowe.  

5. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia. 

6. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do upowszechniania sportu i innych form aktywności 

ruchowej. 

7. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w dziedzinie krajoznawstwa, sportu, kultury fizycznej  

i turystyki wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, jako formy rehabilitacji fizycznej i społecznej 

 zapobiegającej wykluczeniu społecznemu. 

8. Podejmowanie zadań mających na celu zapobieganie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi  

i niepełnosprawnych intelektualnie. 

9. Uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie kraju jako element promocji gminy Janikowo. 

10. Pozyskiwanie wsparcia organizacyjnego i finansowego w realizacji celów statutowych. 

11. Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej, 

antynarkotykowej. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

  

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków honorowych. 

3. Członków wspierających. 

 

§ 9 

Członkiem zwyczajnym może być: 

1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych, 

2. Małoletnia osoba, w wieku 16-18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym,  

że w składzie zarządu małoletni nie mogą stanowić większości, 

3. Małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym 

Zebraniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni posiadają wszelkie uprawnienia, w szczególności prawo do: 

1. Noszenia odznak Stowarzyszenia, 

2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

3. Brania czynnego udziału w zebraniach, w tym zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

4. Korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia, 

5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do spełnienia określonych zadań, jakie niesie przynależność do Stowarzyszenia,  

w szczególności: 

1. Uczestnictwa w walnych zebraniach członków, 

2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
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3. Regularnego opłacania składek członkowskich, 

4. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
§ 12 

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, zasłużona szczególnie 

dla rozwoju Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy może brać udział we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia, lecz nie posiada biernego  

i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznak Stowarzyszenia. 

4. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia  

w różnych formach - materialnej i działaniu osobistym. 

2. W szczególnych przypadkach członkiem wspierającym może być ten członek zwyczajny Stowarzyszenia, który  

ze względów zdrowotnych lub innych nie może wypełniać obowiązków, a pragnie nadal pozostawać członkiem 

Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd. 

5. Członek wspierający może decyzją zarządu Stowarzyszenia otrzymać prawo noszenia odznak Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności ponad 

połowy swojego składu, pod nieobecność kandydata. 

2. Każdy starający się o nadanie mu członkostwa Stowarzyszenia zobowiązany jest wypełnić deklarację 

członkowską i złożyć ją w siedzibie Stowarzyszenia. 

3. Po złożeniu deklaracji i przyjęciu do Stowarzyszenia, członek stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie  

do 14 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa. 

4.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 

b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) śmierci członka. 

5. Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie  

do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.  

6. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania  

jest ostateczna. 

 

§ 15 

1. Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają przynajmniej jeden raz w roku. 

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

3. Członkowie Stowarzyszenia współdziałają z Zarządem biorąc udział w powołanych komisjach. 

4. Komisje powołuje Zarząd. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna. 
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2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

3. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować wielokrotnie. 

4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wypełniają swoje funkcje osobiście i bezpłatnie. 

 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia rozstrzygającym o wszystkich sprawach 

należących do zakresu jego działania, wynikającego z realizacji celów statutowych. 

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się raz na rok, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-

wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej  

na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie 

uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być 

podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

4. Drugi termin zebrania powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 30 minut  po pierwszym terminie. 

5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku  

lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.   

 

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

1. Zatwierdzanie porządku obrad, 

2. Uchwalanie zmian w Statucie, 

3. Ustalanie budżetu i zatwierdzanie bilansów, 

4. Wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

5. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu , 

8. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

10. Przyjmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

11. Udzielanie zezwoleń na noszenie odznak Stowarzyszenia przez członków wspierających, 

12. Podejmowanie innych uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia, 

13. Interpretacja postanowień niniejszego statutu, 

14. Ustalanie rocznych programów działania. 
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Rozdział VI 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 19 

1. Zarząd jest najwyższym organem Stowarzyszenia w czasie między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza  

i skarbnika. 

3. Prezes stoi na czele Zarządu i kieruje jego pracami. 

4. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest społeczne. 

5. Uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności ½ uprawnionych do głosowania 

członków Zarządu. 

 

§ 20 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz we wszystkich przejawach jego działalności, 

2. Powoływanie spośród członków Stowarzyszenia odpowiednich komisji problemowych, 

3. Zarządzanie majątkiem, ustalanie zasad działalności finansowej i jej prowadzenie, 

4. Dokonywanie podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego 

działania, 

5. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2, 

6. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych, 

7. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, 

8. Wnioskowanie do Walnego Zebrania nadawania tytułów członków honorowych, 

9. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

10. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

11. Ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

 

§ 21 

1. Każdy członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji ze swej funkcji z ważnych powodów przez 

Walne Zebranie zgodnie z procedurą jaką był powołany. 

2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może wnieść do Walnego Zebrania; Komisja Rewizyjna, członkowie 

Zarządu lub pięciu pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób,  wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjne odbywają się w razie potrzeby i nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane są przez 

Przewodniczącego Komisji, który jest wybierany na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborczym. 

5. Uchwały, Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności ½ uprawnionych  

do głosowania członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 23 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

2. Ocena pracy Zarządy, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu 

Stowarzyszenia, 
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4. Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 

5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

 

§ 24 

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji 

statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

§ 25 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się : 

1. Składki członkowskie, 

2. Dotacje i subwencje, 

3. Wpływy i dochody własne, 

4. Środki otrzymane od sponsorów, 

5. Zapisy i darowizny. 

 

§ 26 

1. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes  

i jeden członek Zarządu, lub w razie niemożności działania Prezesa,  skarbnik i jeden członek Zarządu. 

2. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata, 

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł lub zaciągnięcie 

zobowiązania przekraczającego tę wartość, 

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

 

Rozdział IX 

Zmiany Statutu Stowarzyszenia 

 

 

§ 27 

 Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych członków. 

 

§ 28 

Żadna ze zmian nie może być poddana pod głosowanie o ile tekst propozycji zmian nie został doręczony 

członkom Stowarzyszenia na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe  

 

§ 29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością  

⅔ głosów przy obecności co najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. 

 

 

 Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Janikowo na sportowo  

w dniu 26 lutego 2014 roku w Janikowie. 

 

 
Podpisy Członków Komitetu Założycielskiego 

 

 

 

 

Paweł Płuciennik 

 

 

Grzegorz Płuciennik 

 

 

Leszek Domański 

 


