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REGULAMIN stowarzyszenia zwykłego ŻURAWINIEC TRENUJE 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą ŻURAWINIEC TRENUJE zwane dalej 

Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego REGULAMINU. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego. 

2. Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.  

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.  

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników.  

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są̨:  

1. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

2. Propagowanie zdrowego trybu życia bez względu na wiek.  

3. Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i organizowanie imprez i zajęć sportowych.  

4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez imprezy sportowe.  

5. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia  

zdrowego trybu życia.  

6. Dbanie o dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne  

7. Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa,  

wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej.  
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8. Promowanie miasta Poznania i Rezerwatu Żurawiniec.  

9. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia, aktywnści 

fizycznej bez względu na wiek. 

10. Promowanie ochrony przyrody w lasach, utrzymania czystości i ich naturalnego 

piękna.  

11. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z 

zasobów naturalnych z naciskiem na zasoby leśne.  

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i 

podnoszenia sprawności fizycznej. 

2. Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego 

uprawiania sportu i rekreacji fizycznej przez angażowanie do rożnych form 

aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań́ 

sportowych. 

3. Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne 

organizacje i kluby oraz przez Stowarzyszenie. 

4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych 

dziedzinach sportu. 

5. Organizowanie i koordynację zajęć sportowych na różnych obiektach sportowych i 

rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju. 

6. Organizowanie zajęć teoretycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i 

propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia oraz dbania o dobre 

samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne. 

7. Kierowanie na szkolenia członków stowarzyszenia, kształcenie kadry instruktorskiej 

Stowarzyszenia. 

8. Tworzenie programów promujących różne dyscypliny sportowe i rekreacyjne. 

9. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków regulaminu Stowarzyszenia przepisów 

i regulaminów, a także zasad związanych z uprawiania sportu. 

10. Gromadzenie funduszy na działalność regulaminową Stowarzyszenia. 

11. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w 

miejscu zamieszkania. 

12. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz 

innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: 

• kultury fizycznej i sportu, 

• ochrony i promocji zdrowia, 

• rozwoju fizycznego, 

• promocji i organizacji wolontariatu. 
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13. Zdobywanie środków finansowych na działalność regulaminową Stowarzyszenia. 

14. Współpracę z władzami miasta Poznania. 

15. Prowadzenie działań marketingowo-promocyjnych Stowarzyszenia. 

16. Realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, bądź własnych w 

zakresie obszarów/celów działania. 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem. 

§ 10 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację 

i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje przedstawiciel stowarzyszenia uchwałą podjętą nie 

później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.  

§ 11 

Członkowie stowarzyszenia mają prawo do: 

a. uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

c. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek. 

§ 13 

1 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Przedstawiciela, 

b. śmierci członka, 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
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d. wykluczenia przez Przedstawiciela:  

• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 

pół roku, 

• z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

• ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia 

przez pół roku. 

2 Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje 

odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 14 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Zebranie członków 

2. Przedstawiciel 

§ 15 

1 Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2 Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że 

regulamin stanowi inaczej. 

3 W sprawach określonych w par. 17 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich 

członków stowarzyszenia.   

§ 16 

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

§ 17 

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju  

2. Wybór i odwołanie Przedstawiciela 

3. Uchwalanie zmian regulaminu  

4. Rozpatrywanie odwołania od decyzji przedstawiciela o wykreśleniu lub wykluczeniu 

członka ze stowarzyszenia 

5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia 

6. Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego 
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7. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

8. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 

9. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 

10. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 

10.000zł 

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich 

§ 18 

Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem 

Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

§ 19 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebraniu 

Członków na 2 letnią kadencję.  

§ 20 

Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

1. Kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 

2. Realizowanie uchwał zebrania członków, 

3. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, 

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

5. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

6. Przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia, 

7. Zwoływanie zebrania członków. 

§ 21 

Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu 

wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to 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, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu 

umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 

5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 
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Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 22 

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

1. Składek członkowskich 

2. Dotacji 

3. Darowizn 

4. Zbiórek publicznych 

5. Spadków, zapisów, 

6. Dochodów z majątku stowarzyszenia 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 23 

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie 

Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie 

Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

– Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

Regulamin przyjęto uchwałą w dniu 27 marca 2021r.  

 

 

 

Przedstawiciel stowarzyszenia: Krzysztof Stępień 


