
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 
Grupa Sportowa RAK- swimsport 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Grupa Sportowa RAK- SWIMSPORT W dalszych 
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina Zabierzów i Liszki  / powiat Krakowski / 
województwo Małopolskie / cała Polska. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pisary ul. Spacerowa 51 32-064 Rudawa 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 
6. Cele Stowarzyszenia to:  

  a. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania  
 stowarzyszenia oraz wychowywanie członków poprzez kulturę fizyczną i sport.  

b.  Wychowywanie obywatelskie członków w otwartości i wolności, w duchu tolerancji            
i wzajemnego poszanowania oraz rozwijanie umiejętności współpracy członków w realizacji 
wspólnych celów. 
c.  Upowszechnianie i rozwijanie wśród członków  oraz ich rodzin specjalistycznej wiedzy i 
umiejętności w zakresie różnych form aktywności fizycznej oraz wielu dyscyplin sportowych.  
d. Promowanie rekreacji oraz walorów turystyki kwalifikowanej, poprzez organizację jedno 
lub wielodniowych wycieczek turystycznych, a także obozów sportowo-rekreacyjnych. 
e.  Umożliwianie zaprezentowania przez członków stowarzyszenia nabytej wiedzy i 
umiejętności   w zawodach sportowych. 
f.  Planowanie, organizowanie i zarządzanie zawodami sportowymi, które mają wpływ na 
rozwój fizyczny, zdrowie i jakość życia członków stowarzyszenia oraz polskiego 
społeczeństwa.   
g. Prowadzenie działalności reklamowej i szkoleniowej mającej bezpośredni wpływ na rozwój 
aktywności fizycznej członków oraz polskiego społeczeństwa. 
h. Nawiązywanie współpracy, z władzami lokalnymi, podmiotami gospodarczymi, innymi 
instytucjami pożytku publicznego oraz Ministerstwem Sportu, w celu realizacji założeń 
regulaminu. 
i. Nawiązania współpracy z dysponentami obiektów sportowych, rekreacyjnych                            
i turystycznych, w celu ich wynajęcia lub wydzierżawienia do realizacji założeń regulaminu. 
j. Pozyskiwanie sprzętu sportowego oraz wszelkich materiałów potrzebnych do organizacji       
i realizacji zajęć i zawodów sportowych. 
k. Gromadzenie funduszy i środków w celu finansowania założeń regulaminu stowarzyszenia. 
l. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, samodzielnie, jak i we 
współpracy z innymi organizacjami. 
ł. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych form komunikacji, publikacji, 
prowadzenia akcji informacyjnych oraz współpracy ze środkami masowego przekazu, ze 
szczególnym uwzględnieniem internetu. 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
a. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu 
zapewnienia stowarzyszeniu właściwych warunków do prowadzenia szkoleń, uprawiania 
sportu, rekreacji i turystyki, 
b. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej                                 
i międzynarodowej, 
c. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych z udziałem 
członków. 
d. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej dla 
członków stowarzyszenia. 



e. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o zbliżonych celach z Polski i zagranicy, 
f. Prowadzenie zajęć i współpracę z organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi 
prowadzącymi zajęcia rehabilitacyjne oraz turystykę integracyjną dla osób 
niepełnosprawnych, 
g. Nabywanie i utrzymywanie we właściwym stanie sprzętu i wyposażenia  służącego 
działalności stowarzyszenia. 
h. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, Akademiami Wychowania 
Fizycznego, organizacjami i związkami sportowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz innymi organizacjami stawiającymi sobie podobne cele. 

8. Członkiem zwykłym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem. Członek zwykły ma prawo: 

a. Wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia oraz posiadać głos stanowiący na 
Walnych Zebraniach Członków,  
b. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, szkoleniowych, 
rekreacyjnych    i turystycznych na zasadach określonych przez władze. 
c. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz  oraz oceniać ich działania. 
d. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających z regulaminowej działalności 
stowarzyszenia, 
e. Nosić odznakę z godłem stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską, 
f. Zgłaszać i realizować swoje pomysły działań zgodnych z celami , po uzgodnieniu zasad 
współpracy z zainteresowanymi osobami oraz przedstawicielem  stowarzyszenia. 

9. Członek uczestnik stowarzyszenia ma wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem 
młodzieży poniżej 16 roku życia, która nie posiada prawa udziału w  Walnym Zebraniu 
Członków z głosem stanowiącym oraz korzystania z czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 
30 dni od daty złożenia deklaracji. 

     11. Członek obowiązany jest do: 
a. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju stowarzyszenia. 
b. Przestrzegania regulaminów i decyzji władz. 
c. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz ewentualnej jednorazowej opłaty 
wpisowej przy  wstępowaniu do stowarzyszenia w wysokości ustalonej przez władze .  
d. Dbałości o powierzone mienie oraz naprawienia albo pokrycia kosztów wszelkich szkód i 
strat w powierzonym mieniu stowarzyszenia. 

     
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. Złożenia rezygnacji, 
    b. Nieuregulowania (mimo wezwań) składek przez kolejne 3 miesiące, 

e. Śmierci członka. 
13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w 

terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Władze stowarzyszenia rozpatrują 
odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

14. Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Zebranie Członków, 
2. Przedstawiciel. 

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować 
o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 



16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi 
inaczej. 

   
17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

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

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in: 
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju  
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela  
3. uchwalanie zmian regulaminu  
4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia 
5. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego 
6. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 
7. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 
8. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do 

długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 
9. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem 
Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie 
Członków na 5 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.  

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

a. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
b. przyjmowanie i odwoływanie członków 
c. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, 
d. Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia, 
e. Zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 
Członków, 
f. Uchwalanie planów działania i planów finansowych, 
g. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
h. Powoływanie jednostek regulaminowych (sekcji), komisji problemowych i pełnomocników 
oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania, 
i. Ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz szczegółowych zasad 
korzystania ze świadczeń stowarzyszenia, 
j. Przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków. 
k. Składanie deklaracji przystąpienia stowarzyszenia do innych organizacji lub ewentualnego 
z nich wystąpienia, po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zebrania Członków. Decyzje podjęte 
bez uprzedniego upoważnienia powinny być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie 
Członków, 
l. Ustanawianie wzorów symboli stowarzyszenia. 

22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia wymaga zgody Walnego 
Zebrania Członków 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 



 

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 
1. składek członkowskich 
2. dotacji 
3. darowizn 
4. zbiórek publicznych 
5. spadków, zapisów, 
6. dochodów z majątku stowarzyszenia 

24. 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. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – 
Prawo o stowarzyszeniach.
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