Statut Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” i w dalszych postanowieniach
statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Niepołomicach.
3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa małopolskiego oraz miasta i gminy Niepołomice.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju na terenie
innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może należeć do innych krajowych i
międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.
9. Stowarzyszenie ma prawo do używania własnego godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych
oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) propagowanie rekreacji ruchowej, aktywności fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem
biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) mobilizowanie do systematycznego uprawiania sportów;
c) propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta i gminy Niepołomice;
d) promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako terenu przyjaznego aktywnym formom
spędzania wolnego czasu;
e) integracja rodzin i środowisk lokalnych.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:

a) organizację treningów biegowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innych aktywności
wspomagających rozwój fizyczny i zdrowie człowieka;
b) organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
c) organizację i współorganizację imprez sportowych, szczególnie o charakterze biegowym;
d) organizowanie innych imprez, jak: zloty, festyny, konkursy oraz udział w imprezach masowych o
podobnym charakterze;
e) organizację wyjazdów na imprezy sportowe;
f) udział członków stowarzyszenia w imprezach sportowych w kraju i za granicą;
g) dofinansowanie wyjazdów na obozy i imprezy sportowe;
h) organizację zakupu sprzętu oraz pomoc finansową w zakupie niezbędnego sprzętu do treningów
dla członków Stowarzyszenia;
i) współpracę z klubami sportowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i
osobami fizycznymi;
j) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, produkcję form
audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na potrzeby Stowarzyszenia;
k) udzielanie informacji o swojej działalności, w tym współpraca z mediami, jak prasa, radio, telewizja
oraz media elektroniczne;
l) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – 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;
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła na piśmie
deklarację członkowską, zawierającą rekomendację minimum jednego z członków Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, treningach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd:
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
- z powodu łamania zasad statutu i nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań
przez okres przekraczający 6 miesięcy.
- działania na szkodę stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia 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
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
- Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania
Członków.
- Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez
Zarząd raz na 4 lata.
5. Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
9. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków rozszerzony.
10. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia;
b) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.
11. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o
ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu
uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
13. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd.
14. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Zarząd liczy 5 osób, które
spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić poprzez wybory
uzupełniające lub w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu. Kadencja członka Zarządu wybranego w ten
sposób upływa wraz z kadencją pozostałych członków.
15. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na sześć miesięcy.
16. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 3 członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
upoważnionych jest 2 członków Zarządu, w tym Prezes lub Sekretarz.
18. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
i) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
j) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
k) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
19. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
20. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W razie
gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu
może nastąpić poprzez wybory uzupełniające lub w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

członkowie Komisji Rewizyjnej. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu
Komisji Rewizyjnej. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wybranego w ten sposób upływa wraz z
kadencją pozostałych członków.
21. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
23. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
24. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa
regulamin Komisji.
25. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, wydawanie zaleceń pokontrolnych
w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich
usunięcia;
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) podpisywanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej umów o pracę z Członkami Zarządu;
e) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego
bezczynności;
f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,
jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w
działaniu Stowarzyszenia;
g) wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu;
h) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania
majątkiem;
i) kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
WYRÓŻNIENIA I KARY
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd
Stowarzyszenia.
3. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków prawo wymierzania
następujących kar:

a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
d) wykluczenia.
4. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki finansowe, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji budżetowych na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej, profilaktyki, zdrowia, ekologii,
itp.;
c) darowizn, zapisów, spadków osób prawnych i fizycznych;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e) wpłat od uczestników realizowanych przez Stowarzyszenie działalności odpłatnych w sferze
pożytku publicznego;
f) innych źródeł.
3. Do nabywania praw, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Sekretarza.
4. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w innych niż wymienione w pkt 3
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

4. Jeżeli uchwała nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

