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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

SPORT SZKOLNY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 
 

SPORT SZKOLNY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO jest dobrowolnym, powszechnym 
i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym uczniów, nauczycieli 
i innych osób działających dla zdrowia, aktywności fizycznej oraz sportu dzieci 
i młodzieży szkolnej. 
 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „SPORT SZKOLNY POWIATU 
BĘDZIŃSKIEGO” w skrócie „SSZPB”  W dalszych postanowieniach regulaminu 
zwane jest Stowarzyszeniem. 

§ 2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem powiatu będzińskiego i województwa śląskiego.  

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Czeladź. 
§ 4. 

1) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  

2) Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

§ 5. 

3) Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

4) Do realizacji zadań regulaminowych Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników. 

5) Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane 

w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań 

regulaminowych. 

§ 6 

1) Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7.  

Celem Stowarzyszenia jest: 
1) Realizowanie zadań publicznych określonych wytycznymi władz 

państwowych i samorządowych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej, a w szczególności wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej, 

2) Uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej na 
zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 

3) Krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz edukacji ekologicznej,  
4) Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży szkolnej, 
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5) Integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji: zdrowia, 
rozwoju fizycznego i sportu dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

§ 8. 

1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) Upowszechnianie kultury zdrowotnej i fizycznej,  
2) Organizowania imprez i zawodów sportowych, 
3) Promocji zdrowego stylu życia, 
4) Popularyzowania turystyki i ekologii, 
5) Programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym, 
6) Organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie 

zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym dzieci 
i młodzieży, 

7) Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży 
szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami, 

8) Publikację wydawnictw kierowanych do liderów promocji zdrowia, 
nauczycieli wychowania fizycznego, uczniów oraz stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji zajmujących się kulturą zdrowotna i fizyczną, 

 
Rozdział III 

Członkowie związku, ich prawa i obowiązki 
 

§ 9. 

1)  Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca 
obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

2) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 
dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 

§ 10. 

Członek ma prawo: 
1)  Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, 
2)  Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, 
3)  Otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swej 

statutowej działalności, 
4) Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

Członek obowiązany jest do: 
1) Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych, 
2) Przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3)  Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,  
4) Opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1)  rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 
2)  rozwiązania się stowarzyszenia, 
3)  wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
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Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 11. 

1) Władzami Sportu Szkolnego Powiatu Będzińskiego są: 
a) Walne Zebranie Członków,  
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 
 

Walne Zebranie Członków 
§ 12. 

1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, 
2) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne, 
3) Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata, zgodnie 

z kadencją Zarządu. 
4) Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków, podaje do 

wiadomości Zarząd w formie elektronicznej e-mail lub sms członkom nie później 
niż 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków. 

5) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie 
stowarzyszenia, 

§ 13. 

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia nie później niż do 60 dni na podstawie: 
a) uchwały Zarządu, 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostaje powołany. 

§ 14. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) uchwalanie zmian w regulaminie, 
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego 

majątku, 
7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
§ 15. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 
głosowania, w drugim terminie o ile termin ten podany był w zawiadomieniu – bez 
względu na liczbę uprawnionych. 
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Zarząd 
§ 16. 

1) Władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd 

Stowarzyszenia, zwany Zarządem. 

2) Zarząd składa się z 5-11 członków wybranych w głosowaniu jawnym przez 

Walne Zebranie Członków,  

3) Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, 

Sekretarza i Skarbnika, 

4) Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3-5 osób, w tym 

prezesa, 

5) Kadencja Zarządu trwa 4 lata, 

6) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak 

niż dwa razy w roku, natomiast posiedzenia Prezydium nie rzadziej niż 

cztery razy w roku i zgodne z regulaminem Zarządu SSZPB. 

7) Posiedzenia Zarządu i Prezydium zwołuje i kieruje jego obradami prezes. 

W przypadku nieobecności prezesa, pracami Zarządu kieruje wyznaczony 

przez prezesa jeden z członków Zarządu. 

8) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

§ 17. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

4) Współdziałanie władzami państwowymi, samorządowymi i ze Śląskim 

Szkolnym Związkiem Sportowym oraz stowarzyszeniami sportowymi 

zajmującymi się sportem szkolnym.  

5) Uchwalanie i realizowanie budżetu Stowarzyszenia, 

6) Uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

7) Przyjmowanie informacji o działalności Prezydium,  

8) Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji, zawieszenia lub 

pozbawienia członkostwa, 

9) Powoływanie komisji, zespołów stałych, okresowych oraz uchwalanie 

regulaminów ich działalności, 

10) Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych, 

11) Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej, 

12) Wnioskowanie do władz oświatowych i samorządowych o przyznanie 

nagród i wyróżnień, 

13) Zatrudnianie pracowników do realizacji zadań regulaminowych 

Stowarzyszenia,  

14) Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
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Komisja Rewizyjna 

§ 18. 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków do kontroli 
działalności Stowarzyszenia. 

§ 19. 

1) Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym przewodniczącego 

i sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie 

Członków. 

2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub sekretarz ma prawo brać udział 

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 20. 

1) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności regulaminowej 

Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz 

formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej 

działalności, 

c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

d) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych, 

Kooptacja władz 

§ 21. 

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia: 

1/ władze Stowarzyszenia mogą zastosować prawo kooptacji - uzupełniania, 

2/ liczba członków władz pochodzących z uzupełniania nie może przekroczyć 

ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 
Rozdział V 

 Nagrody i wyróżnienia 
§ 22. 

Członkom Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, 
aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia 
sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwały ustne lub pisemne, 

2) nagrody, 

3) dyplomy i odznaki honorowe. 

§ 23 
Kary 

W stosunku do członków Stowarzyszenia za naruszenie postanowień regulaminu 
lub postanowień władz Stowarzyszenia stosowane są następujące kary nakładane 
przez Zarząd: 

1) Upomnienie ustne, 

2) Upomnienie pisemne, 

3) Zawieszenie w prawach członka, 

4) Pozbawienie członkostwa. 
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Od decyzji o nałożonej karze przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej 
uchwale. 

Rozdział VI 
Majątek i fundusz Stowarzyszenia 

§ 24 

1) Na majątek Stowarzyszenia składają się:  

a) Nieruchomości, 
b) Ruchomości, 
c) Fundusze. 

2) Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 
a) Składek członkowskich, 
b) Dotacji, darowizn, subwencji, 
c) Zbiórek publicznych, 
d) Spadków, zapisów, 
e) Dochodów z majątku stowarzyszenia 
f) Wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych i osób 

prawnych. 
§25 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków 
Zarządu.  

§ 26 

Do aktu nabycia lub zbycia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu 
Stowarzyszenia. 

 
Rozdział VIII 

Zmiana regulaminu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 
§27 

Zmiana regulaminu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków 
przyjętej zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co 
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie o ile 
termin ten podany był w zawiadomieniu – bez względu na liczbę uprawnionych. 
 

§28 

1) Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej 

kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów Walnego Zebrania 

Członków przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie o ile termin ten 

podany był w zawiadomieniu – bez względu na liczbę uprawnionych 

2) Uchwała powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia 

oraz przeznaczenie jego majątku. 

§29 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 
 
 
 
 


