
 
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn. 

 
"Stowarzyszenie  Akademia Sportu" 

 

 

1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Akademia Sportu" 

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. 

2. 

 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 

 

3. 

 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach. 

4. 

 Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210) oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska 

 

6. 

1) Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kiełpino. 

 

7. 

Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez walne zebranie 

członków Stowarzyszenia na okres 2 lat. 

 

8. 

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 

poprzez: 

a) upowszechnianie i tworzenie warunków dla uprawiania piłki ręcznej, przez dzieci, 

młodzież, osoby dorosłe oraz osoby niepełnosprawne 



b) propagowanie i działanie na rzecz tworzenia warunków zdrowego  

i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową, 

c) propagowanie i tworzenie warunków rozwoju idei aktywnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży, jako istotnego elementu rozwoju i wychowania, 

d) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie 

fizyczne, sport i rekreację ruchową, 

e) Stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób 

uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin 

f) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i 

problemów psychicznych 

g) Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży  w celu wszechstronnego ich 

rozwoju, a zwłaszcza ich sprawności umysłowej oraz fizycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 

 

9. 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz 

osób niepełnosprawnych, 

b) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

c) uczestniczenie w imprezach sportowych, 

d) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także ich opiekunami prawnymi oraz 

nauczycielami zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia, 

e) Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, poradnictwa 

psychologicznego, interwencji kryzysowej, psychoterapii, działalności 

edukacyjnej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej skierowanej do 

dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności: 

-młodocianych i nieletnich przestępców,  

-dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

-osób uzależnionych i współuzależnionych, 

-osób eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi, 

-prowadzenie zajęć i warsztatów sportowych poprzez działania  edukacyjno-

wychowawcze dla młodocianych i nieletnich przestępców umieszczonych w 

placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 



f) Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, 

g) Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, których zakres i  

wysokość określają Członkowie Stowarzyszenia; 

h) Planowanie i organizowanie życia sportowego osób na rzecz których 

Stowarzyszenie podejmuje działalność. 

i) realizowanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz 

pozyskiwanie takich środków 

j) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do 

realizacji swoich celów może jednak zatrudniać pracowników. 

k) Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych 

zadań mogą być również członkowie Stowarzyszenia. 

l) Przedstawiciel i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przez 

Stowarzyszenie w następujących przypadkach: 

- do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków 

wynikających z pełnionej społecznie funkcji 

-  w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę 

funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia 

zatrudnienie u innego pracodawcy. 

  

 

10. 

 Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem, oraz małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli 

ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na  walnych zebraniach członków 

oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego . 

 

11. 

Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po 

rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej 

przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od 

otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela. 

 

12. 



1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  

ze  Stowarzyszenia. 

2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek: 

1) śmierci  członka, 

2) złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  

oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia. 

3. Skreślenia  z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel  

4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu: 

1) niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  

władz Stowarzyszenia, 

2) podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  

Stowarzyszenia, 

3) działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,   

4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 2 miesiące oraz 

zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez 

okres co najmniej 2 miesięcy, 

 

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel. Od jego decyzji przysługuje 

odwołanie do walnego zebrania członkóww terminie 14 dni od otrzymania 

informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem 

przedstawiciela  

 

13. 

1. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów  w  

obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków. 

2. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   

walnego zebrania członków podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  

najmniej  1/2  liczby  Członków. 

 

14. 

1. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich 

członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do 

dokonania tych czynności. 



2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są 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, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, 

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 2000 000 zł. 

 

 

                     ………………………..................... 

                            (podpis Przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


