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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 2/2017 

STATUT 

Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego  Biegacza 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza i w dalszych 

postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.). 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w niniejszym statucie. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest miasto Płock. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 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. 

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach. 

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 

działań może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a/ propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania oraz nordic walking  jako 

najprostszej formy ruchu; 

b/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

c/ rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; 

d/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

e/ ochrona i promocja zdrowia poprzez sport; 

f/ promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play; 

g/ inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a także innych imprez   sportowych; 
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h/ organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych; 

i/ organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych oraz osób niepełnosprawnych); 

j/ prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia; 

k/ stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk biegowych oraz wyczynowych 

sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach; 

l/ propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz 

prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wykładów, szkoleń 

oraz wyjazdów (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych); 

ł/ stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia 

oraz odpowiedzialności społecznej; 

m/ wydawanie publikacji; 

n/ prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 

o/ prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu biegów długodystansowych; 

p/ działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej sportu, oraz 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

q/ rozpowszechnianie różnych form spędzania czasu ze zwierzętami, w szczególności z psami, kotami, 

końmi. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego w szczególności poprzez: 

1. Nieodpłatnej działalności: 

a/ organizację masowych imprez biegowych, zawodów sportowych oraz turystyczno- rekreacyjnych; 

b/ organizację wspólnych treningów; 

c/ organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe; 

d/ organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów 

wypoczynkowych; 

e/ uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie RP oraz poza granicami kraju; 

f/ organizowanie sympozjów i konferencji oraz szkoleń; 

g/ działania marketingowe i promocyjne; 

h/ wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych, adaptacji terenów do celów rekreacji i 

sportu masowego; 

i/ współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej; 

j/ współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o 
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podobnym charakterze; 

k/ działania zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia. 

l/ organizowanie imprez publicznych, konkursów i zawodów np. Dogtrekking, pokazy zabaw i pracy z 

psami; 

ł/ organizowanie seminarium i szkoleń w zakresie sportów kynologicznych; 

m/ organizowanie seminarium i szkoleń w zakresie innych sportów ze zwierzętami; 

n/organizowanie pokazów szkoleń na publicznych imprezach; 

o/ aktywne formy spędzania czasu ze zwierzętami; 

p/  organizowanie biegów i marszów z psami. 

 

2. Odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

a/ organizację masowych imprez biegowych, zawodów sportowych oraz turystyczno- rekreacyjnych; 

b/ organizację wspólnych treningów; 

c/ organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe; 

d/ organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów 

wypoczynkowych; 

e/ organizowanie sympozjów i konferencji oraz szkoleń; 

f/ działania marketingowe i promocyjne; 

g/ organizowanie imprez publicznych, konkursów i zawodów np. Dogtrekking, pokazy zabaw i pracy z 

psami; 

h/ organizowanie seminarium i szkoleń w zakresie sportów kynologicznych; 

i/ organizowanie seminarium i szkoleń w zakresie innych sportów ze zwierzętami; 

j/ organizowanie pokazów szkoleń na publicznych imprezach; 

k/  organizowanie biegów i marszów z udziałem psów. 

  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

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

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

              a/ Zwyczajnych; 

              b/ Wspierających; 
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              c/ Honorowych. 

 3.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która    zostanie 

wprowadzona przez dwóch członków Stowarzyszenia, złoży wypełnioną   deklarację członkowską i 

zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.  

4.  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.  

5. 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 5 członków Stowarzyszenia.  

6. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z momentem 

podpisania listy obecności na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.  

7. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy 

nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.  Członek zwyczajny ma prawo: 

       a/ czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

       b/ kandydowania do władz Stowarzyszenia; 

       c/  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

       d/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

        e/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

       a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

       b/ czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

       c/ regularnego opłacania składek członkowskich oraz  informowania zarządu o każdej zmianie 

adresu korespondencyjnego.         

10. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

11. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z 

głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 

b/  wykluczenia przez Zarząd: 

- z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 
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- z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu. 

- z powodu utraty praw publicznych  na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

c/ na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów. 

e/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

f/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

  

14. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie zawitym 15 

dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

           a/ Walne Zebranie Członków. 

           b/ Zarząd. 

           c/ Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

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 Zebraniu . 

4. Walne Zebranie  Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków 

biorą udział: 

a/  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.  

b/ z  głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

5. Walne Zebranie  Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzeni odbywa się 

zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonym przez siebie. 

6. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając (telefonicznie oraz elektronicznie) członków o jego 

terminie, drugim terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed 

terminem Walnego Zebrania. 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. 

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej 

liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. Uchwały Walnego Zebrania  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest 

jawne. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego 
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9. Do kompetencji Walnego Zebrania  należy: 

a/ określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

b/ uchwalanie zmian statutu.  

c/  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

e/  uchwalanie budżetu.  

f/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 

g/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

h/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze. 

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

j/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

k/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady 

l/ określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród. 

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków a jego przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. 

11. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa powołanych na zebraniu 

założycielskim. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

13. Do kompetencji Zarządu należy: 

a/ realizacja celów Stowarzyszenia. 

c/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania  Członków. 

d/ sporządzanie planów pracy i budżetu. 

e/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

f/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia. 

g/reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu. 

h/ zwoływanie Walnego Zebrania  Członków.  

i/ przyjmowanie i skreślanie członków. 

j/ nadawanie odznak i odznaczeń. 

k/ przyjęcie regulaminu pracy Zarządu.  

l/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia. 
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14. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków 

Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. 

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

Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 

16. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i jednego członka, powoływanych na zebraniu 

założycielskim. 

17. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy 

oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację. 

18. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać 

udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego. 

19. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a/ kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia.  

b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu  Członków. 

c/ prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu. 

d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia. 

e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu  Członków. 

f/ rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia. 

g/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia 

21. 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. 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a/ ze składek członkowskich i opłat wpisowych. 

b/ darowizn, subwencji, dotacji, spadków,  

c/ dochodów z własnej działalności statutowej; 

d/ dotacji i ofiarności publicznej; 

e/ z odsetek bankowych. 

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie 

jego niezbędnych kosztów. 

3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
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4. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

7. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawiony jest 

Prezes samodzielnie. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

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

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

4. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne 

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

5. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie 

Członków. 

6.  Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w 

uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

Zmianę Statutu przyjęto uchwałą nr 2/2017 w dniu 30 kwietnia 2017 r. 

 


