Statut Stowarzyszenia „Zabiegany Wołomin”
(tekst jednolity z 23 lutego 2022 roku)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Zabiegany Wołomin”, w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.

1.
2.
3.
4.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wołomin w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim.
Stowarzyszenie może posiadać oddziały na terenie kraju (i za granicą).
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ustawą o sporcie oraz ze statutem Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodną
z celami statutowymi.
§4
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może również zatrudniać
w Stowarzyszeniu jego członków na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy
o dzieło. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać
legitymacje i komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz osobom prawnym przyczyniającym się do
realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie oraz dla samego Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.
Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia
§6
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
2. Promocja i upowszechnianie aktywnego trybu życia, a w szczególności biegania, jako najprostszej
formy ruchu.
3. Wspieranie promocji zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom.
4. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży i ochrony praw dziecka.

5. Działalność charytatywna, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja
wolontariatu.
6. Aktywność na rzecz organizacji i podmiotów, których celem statutowym jest działalność sportowa,
rekreacyjna, prozdrowotna, społeczna, naukowa, oświatowa, kulturalna i wydawnicza.
7. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa.
8. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, zacieśnienia i utrzymania więzi mieszkańców
regionu.
9. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej przy jednoczesnym upows zechnianiu
tradycji narodowych i świadomości obywatelskiej i kulturowej.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych
stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
1. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza
jego granicami.
2. Zapewnianie członkom Stowarzyszenia dostępu do infrastruktury sportowej poprzez współpracę
z instytucjami sportu i kultury.
3. Prowadzenie zajęć sportowych w szczególności biegowych.
4. Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, różnego typu
wydarzeń.
5. Organizację i udział w imprezach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
6. Organizację różnych pozostałych form aktywności fizycznej.
7. Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Stowarzyszenia.
9. Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.
10. Promocja Miasta Wołomin i Powiatu Wołomińskiego.
11. Wspieranie członków Stowarzyszenia w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz
udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia, którzy osiągają sukcesy sportowe.
12. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej,
rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których
działalność wiąże się z celami Stowarzyszenia.
13. Współpracę z innymi osobami i podmiotami w celu wsparcia realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Organizację obozów sportowych.
15. Współpracę z placówkami oświatowymi.
16. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
17. Gromadzenie sprzętu sportowego i trekingowego, książek, czasopism, jak również pomocy
edukacyjnych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
18. Działania w zakresie pomocy charytatywnej.
19. Organizację i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach,
konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach
edukacyjnych, oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych i sportowych.
20. Organizację konkursów i przyznawanie nagród, certyfikatów i wyróżnień.
21. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz profilu Stowarzyszenia w mediach
społecznościowych.
22. Prowadzenie działań na rzecz integrowania społeczności lokalnych i mie szkańców.
23. Organizację i promocję wolontariatu.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

1.
2.
3.

§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w
składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
3.
Członkami zwyczajnymi mogą zostać cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

1.

2.

1.

2.

1.

§11
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem
wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – „Prawo o
stowarzyszeniach”
b. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie
ich załatwienia.
c. uczestniczenia w zawodach sportowych, imprezach rekreacyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie.
d. korzystania z wszelkich urządzeń i sprzętu sportowego Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez władze Stowarzyszenia.
e. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków.
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
d. regularnego opłacania składek.
§12
Członkowie wspierający oraz honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a. brania udziału w życiu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
c. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,

b.
c.
d.
e.
f.

wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
rozwiązania Stowarzyszenia.

§14
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
Rozdział IV.
Organy Stowarzyszenia
§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a.
Walne Zebranie Członków.
b.
Zarząd.
c.
Komisja Rewizyjna.
§16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
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§17
Kadencja władz wybieralnych trwa dwa lata.
Kadencje władz rozpoczynają się i kończą równocześnie.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków danego organu.
O. ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.
Walne Zebranie Członków

§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie,
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1⁄3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

1.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określanie 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,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. ustalanie wysokości składek członkowskich,
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz stowarzyszenia.
Zarząd

§ 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu członkowie zarządu
wybierają prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 21
1.

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
i. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
j. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z innym Stowarzyszeniem
Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
do roku.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
członkami organu zarządzającego.

1.

§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu.
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności.
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V.
Majątek i Dochody Stowarzyszenia

1.

2.
3.
4.

§ 24
Źródłami powstania dochodu Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, granty, konkursy, subwencje, udziały, lokaty,
d. przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
e. przychody z własnej działalności gospodarczej,
f. przychody z majątku Stowarzyszenia,
g. nawiązki sądowe,
h. umowy zlecenia,
i. inne mienie nabyte przez Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów statutowych Stowarzyszenia, jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.

§ 25
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest
współdziałanie Prezesa Zarządu z jednym z członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest
samodzielnie każdy członek Zarządu.
Rozdział VI.
Postanowienia Końcowe
§ 26
Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 27

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin
ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wskazuje likwidatora i cel, na jaki ma być przeznaczony
majątek Stowarzyszenia pozostały po zakończeniu likwidacji.
3. Likwidator powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu prac składa organowi
ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie
Stowarzyszenia z ewidencji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
5. Stowarzyszenie może się połączyć z innymi stowarzyszeniami dla efektywnego realizowania swoich
celów.
6. Połączenie z innymi stowarzyszeniami nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Stowarzyszenia.
7. W sprawach połączenia z innym stowarzyszeniem decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

