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Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazw� Stowarzyszenie Sportowe „Altius” Wrocław w dalszych 
postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest klubem sportowym działaj�cym w 
formie Stowarzyszenia 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 
Siedzib� stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3 

Dla realizowania celów statutowych stowarzyszenie mo�e działa� na terenie innych pa�stw  
z postanowieniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawi�zane na czas nieograniczony. Posiada osobowo�� prawn�.  
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 
104 z pó�niejszymi zmianami), ustawy z dnia 18.01.1996 roku o Kulturze Fizycznej (DZ. U. 
01.81.889 z pó�niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie mo�e nale�e� do innych krajowych i mi�dzynarodowych organizacji o podobnych 
celach. 

§ 6 

Działalno�� Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo�e zatrudnia� pracowników. 
 

§ 7 
      Stowarzyszenie nie mo�e prowadzi� działalno�ci gospodarczej. 

 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie sportu w�ród dzieci, młodzie�y i dorosłych. 

§ 9 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) Anga�owanie do ró�norodnych form aktywno�ci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawno�ci i zainteresowa� sportowych. Rozwijanie ró�nych form kultury 
fizycznej w �rodowisku dzieci i młodzie�y. 

b) Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i mi�dzynarodowych. 
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c) Organizowanie zaj�� sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i 
uzdolnie� z ukierunkowaniem na ró�ne dyscypliny sportowe. Stwarzanie utalentowanej 
sportowo młodzie�y mo�liwo�ci osi�gania mistrzostwa sportowego. 

d) Organizowanie działalno�ci sportowej ze szczególnym uwzgl�dnieniem funkcji zdrowotnych. 
Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystyk� 

e) Promocja zdrowego stylu �ycia, wolnego od uzale�nie�. Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru osobowo�ci dzieci i młodzie�y.  

f) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i 
organizacjami. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzuj�cych 
sport. 

g) Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego. 
h) Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego. 
i) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo�ci poprzez uczestnictwo w realizacji 

zada� sportowych. 
j) Organizowanie szkole�, seminariów i warsztatów. 
k) Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urz�dze� i sprz�tu sportowego. 
l) Współpraca z Młodzie�owym Domem Kultury Wrocław Fabryczna.  

 

 

 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowi�zki 

§ 10 
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§ 11 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog� by� uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, 
sympatycy, którzy zło�� pisemn� deklaracj�, zapłac� wpisowe i zostan� przyj�ci przez 
Zarz�d Stowarzyszenia. 

2. Małoletni w wieku 16-18 lat mog� by� członkami Stowarzyszenia  i korzysta� z czynnego i 
biernego prawa wyborczego. Osoby poni�ej 16 lat mog� by� członkami zwyczajnymi 
Stowarzyszenia za zgod� ich ustawowych przedstawicieli. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni maj� prawo do: 

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brania udział w głosowaniu, 
wybierania i bycia wybieranym.  

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia. 
3. Zgłaszania wniosków w sprawach zwi�zanych z celami i działalno�ci� Stowarzyszenia. 
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 
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5. Korzystania z wszelkich urz�dze� Stowarzyszenia na zasadach okre�lanych przez 
Zarz�d Stowarzyszenia. 

6. Korzystania z innych uprawnie� okre�lonych przez Zarz�d Stowarzyszenia. 

Członkom poni�ej 16 lat nie przysługuj� uprawnienia z pkt.1  

§ 13 

Członkami wspieraj�cymi mog� by� osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraj� cele 
Stowarzyszenia, zostan� przyj�ci przez Zarz�d i zadeklaruj� pomoc materialno - finansow� dla 
Stowarzyszenia. 

§ 14 

Członkowie wspieraj�cy maj� prawo do: 
- Uczestniczenia bezpo�rednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach  
  Stowarzyszenia  z głosem doradczym, 
- Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia. 
- Korzystania z innych uprawnie� okre�lonych w Statucie  
- Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 15 

Do obowi�zków członków nale�y: 
- Branie czynnego udziału w działalno�ci Stowarzyszenia. 
- Przestrzeganie postanowie� statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
- Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia. 
- Płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 
- dobrowolne wyst�pienie zgłoszone na pi�mie do Zarz�du, 
- �mier� członka, 
- rozwi�zanie si� Stowarzyszenia, 
- skre�lenie z listy członków. 

§ 17 

Skre�lenie z listy członków nast�puje na podstawie uchwały Zarz�du w przypadku: 
- umy�lnego naruszenia postanowie� statutu, 
- nie brania udziału w działalno�ci statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesi�cy, 
- działania na szkod� Stowarzyszenia, 
- zalegania z płatno�ci� składek przez okres 6 miesi�cy i nie uregulowania ich mimo wezwania. 

§ 18 

Od uchwały Zarz�du o skre�lenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w 
ci�gu 30 dni od daty dor�czenia uchwały wraz z uzasadnieniem.  
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Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 19 
 

Władzami Stowarzyszenia s�: 

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia, 
b) Zarz�d, 
c) Komisja Rewizyjna 

§ 20 

- Kadencja władz trwa 4 lata. 
 
- Wybór władz nast�puje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zale�no�ci od decyzji Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia. 
 
- Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, o ile postanowienia 
statutu nie stanowi� inaczej. 

 § 21  

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwy�sz� władz� Stowarzyszenia, mo�e by� zwyczajne i 
nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarz�d raz na 4 
lata 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarz�d raz na rok . 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarz�d Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa si� nie pó�niej ni� w ci�gu 30 dni od 
zło�enia wniosku lub podj�cia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. Organ zwołuj�cy Walne Zebranie Stowarzyszenia powinien powiadomi� na pi�mie lub w inny 
skuteczny sposób o terminie i proponowanym porz�dku obrad, nie pó�niej jak 14 dni przed tym 
terminem. 

7. Proponowany porz�dek obrad mo�e by� przez Walne Zebranie Stowarzyszenia rozszerzony. 

§ 22 

1. Do wył�cznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia nale�y: 

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalno�ci Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda� Zarz�du i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz�du Stowarzyszenia, 
d) wybór Zarz�du i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków Zarz�du i członków Komisji 

Rewizyjnej , 
e) ustalenie wysoko�ci i trybu płacenia składek członkowskich, 
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f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia. 

g)  podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia, 
h)  Podejmowanie uchwał o rozwi�zaniu si� Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno�ci co 
najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez wzgl�du na liczb� 
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

3. Z wyj�tkiem uchwał o których mowa w § 31 i § 32 ust.1 uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
zapadaj� wi�kszo�ci� głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzgl�dnia si� tylko głosy za i przeciw 
uchwale. 

4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mog� bra� udział z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez Zarz�d. 

§ 23 

1. Zarz�d Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarz�d liczy 5 
osób, które spo�ród siebie wybieraj� Prezesa, Sekretarza.  

2. Zebrania Zarz�du Stowarzyszenia odbywaj� si� w miar� potrzeby, nie rzadziej jednak ni� 
jeden raz na sze�� miesi�cy. 

3. Do wa�no�ci uchwał Zarz�du Stowarzyszenia konieczna jest obecno�� co najmniej 3 
członków Zarz�du, w tym Prezesa lub Sekretarza. 

4. W okresie pomi�dzy posiedzeniami Zarz�du jego uprawnienia przysługuj� Prezesowi 
działaj�cemu wspólnie z Sekretarzem.  

§ 24 

Do kompetencji Zarz�du Stowarzyszenia nale�y : 

1. Kierowanie bie��c� działalno�ci� Stowarzyszenia, 
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn�trz i działanie w jego imieniu, 
3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bud�etowych, 
5. Powoływanie i rozwi�zywanie komisji problemowych, 
6. Przyjmowanie i skre�lanie członków, 
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników, 
8. Zarz�dzanie maj�tkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
9. Składanie sprawozda� z działalno�ci Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach 

Stowarzyszenia. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj�cym całokształt działalno�ci Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa si� z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego i Sekretarza. 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Stowarzyszenia. 

5. Zasada zwoływania posiedze� Komisji oraz tryb przeprowadzania przez ni� kontroli okre�la 
regulamin Komisji. 
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6. Uchwały Komisji s� podejmowane zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci 3 członków Komisji. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale�y: 

1 .Przeprowadzanie okresowych kontroli działalno�ci statutowej 
 i finansowej Stowarzyszenia 

2. Wydawanie zalece� pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie� w działalno�ci i okre�lenie 
terminów oraz sposobów ich usuni�cia.  

3. Składanie sprawozda� z całokształtu swej działalno�ci na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz 
stawianie wniosku o udzielenie lub odmow� udzielenia absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi. 

4. Składanie zastrze�e� w stosunku do projektowanych uchwał, postanowie� i przedsi�wzi�� Zarz�du, 
je�eli Komisja dojdzie do wniosku, �e spowoduj� one lub mog� spowodowa� nieprawidłowo�ci w 
działaniu Stowarzyszenia. 

5. Wyst�pienie z ��daniem zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, wzgl�dnie z wnioskiem o 
zwołanie posiedzenia Zarz�du w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem b�d� 
istotnymi interesami Stowarzyszenia działa� Zarz�du. 

6. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu maj�tku oraz sposobów zarz�dzania 
maj�tkiem. 

7. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia. 

§ 27 

W przypadku powstania wakatu w Zarz�dzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo 
dokooptowania nowych członków spo�ród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych 
nie mo�e przekroczy� 2/5 pochodz�cych z wyboru dla ka�dej z Władz. 

 

Rozdział V 
Wyró�nienia i kary 

§ 28 

1. Za aktywny udział w realizacji zada� Stowarzyszenia przyznawane s� wyró�nienia i nagrody. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyró�nie� i nagród okre�la regulamin uchwalany przez Zarz�d 
Stowarzyszenia 

 

 

§ 29 

1. W razie naruszenia postanowie� Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia  -Zarz�dowi przysługuje 
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzania 
nast�puj�cych kar: 
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a) upomnienia, 
b) nagany, 
c)  zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesi�cy, 
d) wykluczenia 

2. Od uchwały Zarz�du o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania si� do 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni  

3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna. 

Rozdział VI 
Maj�tek i �rodki finansowe Stowarzyszenia 

§ 30 
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1.Do nabywania praw , zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu 
Stowarzyszenia  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du w tym Prezesa lub 
Sekretarza, 

2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia o�wiadcze� woli w innych ni� wymienione w ust.1. 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du w tym Prezesa lub Sekretarza, 

 

 

 

Rozdział VII 
Postanowienia ko�cowe 

§ 32 

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagaj� uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podj�tej 
wi�kszo�ci� 2/3 głosów przy obecno�ci co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

§ 33 

1. Rozwi�zanie si� Stowarzyszenia  mo�e nast�pi� na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia podj�tej wi�kszo�ci� 2/3 głosów przy obecno�ci co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 
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2. Uchwała o rozwi�zaniu si� Stowarzyszenia okre�la tryb likwidacji oraz cel na jaki ma by� 
przeznaczony maj�tek Stowarzyszenia. 

3. Je�eli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami s� Prezes i Sekretarz 
Zarz�du Stowarzyszenia. 

 

 


