Statut Stowarzyszenia "KreativSport"
Rozdział I.
Nazwa, siedziba, teren działania
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "KreativSport" zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem pozarządowym prowadzącym działalność w sferze zadań
publicznych.

1.
2.
3.
4.

§2
Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lębork.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i federacji o zbliżonych celach.
Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej.

§3
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz logo według ustalonego wzoru.
Stowarzyszenie może prowadzić własną stronę internetową.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) oraz niniejszego
Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II.
Cele i formy działania.
§8
Stowarzyszenie działa w zakresie promowania sportu i kultury fizycznej. Sportem są wszelkie
formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem
fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.
§9
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:
- upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, w szczególności poprzez promowanie biegania i
innych form aktywności ruchowych oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
- promowanie i propagowanie postaw obywatelskich,
- promowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie wrażliwości na piękno naturalne i
wspólne dobro,
- przeciwdziałanie poprzez sport patologiom społecznym,
- dbałość o środowisko naturalne,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
- promowanie miasta Lębork, Pomorza i Rzeczpospolitej Polskiej na zawodach sportowych w kraju
i za granicą.
§ 10
Cel, o którym mowa w § 9, realizowany będzie poprzez:
- organizację zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
- stwarzanie warunków wymiany doświadczeń sportowych i rekreacyjnych , w szczególności
w formie spotkań zamkniętych lub otwartych dla dostępu publiczności,
- organizowanie spotkań przybliżających związki sportu ze środowiskiem i rozwojem człowieka,
- podejmowanie inicjatyw oraz współpracy z instytucjami kulturalnymi, społecznymi oraz
edukacyjnymi działającymi na rzecz wspierania oraz popularyzacji kultury fizycznej i rekreacji,
- podejmowanie inicjatyw oraz współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi oraz z
podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wspieraniem działań na rzecz kultury fizycznej i
rekreacji,
- przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat rozwijania
kultury fizycznej i rekreacji,
- organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe, połączonych z reprezentacją
Stowarzyszenia w zawodach,
- organizowanie kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia w dziedzinach wiedzy i
umiejętności z zakresu treningu sportowego, rekreacji i zdrowego odżywiania,
- zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i kulturalnych,
- organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów,
- organizowanie odczytów i prelekcji,
- organizację targów i wystaw,
- działalność wydawniczą,
- działalność naukową i badawczą,
- prowadzenie turystyki sportowej, edukacyjnej i biznesowej,
- tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych, prasowych, radiowych i telewizyjnych,
- tworzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
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Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, nie pozbawione praw publicznych, będące obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz
małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które
dają rękojmię należytego uczestnictwa we wspólnym dążeniu do realizacji celu Stowarzyszenia i
osoby prawne. Osoba prawna działa przez swoje organy i może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenie.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
§ 13
1.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która oprócz
warunków określonych w § 7 złoży deklarację członkowską na piśmie, oraz uzyska poparcie
przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w
ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, a w szczególności udziału w
walnym zgromadzeniu członków,
- przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek,
- dbania o dobro Stowarzyszenia, w szczególności o jego dobre imię oraz o jego mienie.
§ 16
1.Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne określone
w § 7, które w umowie ze Stowarzyszeniem zobowiążą się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej lub do innego wsparcia działalności statutowej
Stowarzyszenia.
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§ 17
Członek wspierający zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w umowie ze
Stowarzyszeniem.
§ 18
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne w sposób szczególny
zasłużone dla popularyzacji sportu i rekreacji lub dla działalności Stowarzyszenia.
§ 19
Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek 5 Członków Stowarzyszenia, za zgodą
kandydata, uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 20
Członkowie Wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego lecz mogą
uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 21
Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich .
§ 22
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień statutu, umów, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek członkowskich,
- utraty przymiotu, od którego posiadania statut lub przepisy prawa uzależniają prawo do
członkostwa zwyczajnego;
- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 23
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia, w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia go o uchwale. Walne
Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego
Zgromadzenia jest ostateczne.
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Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 24
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 25
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy
ogólnej liczby członków. W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim
terminie, nie później niż 10 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Pierwszy i drugi termin
Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 26
1. Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym. W jego skład wchodzą wszyscy
członkowie.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w formie pisemnej lub elektronicznej o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenie oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego
rozłożenia głosów w trakcie głosowania na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia, decyduje
głos dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie zmian w Statucie;
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
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3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku
zlikwidowanego stowarzyszenia;
9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia. Wyboru zarządu dokonuje Walne Zebranie
członków. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka
zarządu spośród nieograniczonej liczby kandydatów Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. Zarząd jest powoływany na trzyletnią kadencję.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
5. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
4) zwoływanie Walnego Zebrania,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i
wspierających,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Wyboru komisji dokonuje Walne Zebranie członków. Pierwszy skład komisji
powołuje zebranie założycielskie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
4) prawo żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
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5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
6) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem,
7) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
§ 29
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku ustąpienia
Prezesa Stowarzyszenia jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. Wybór Prezesa dokonywany jest na
najbliższym Walnym Zebraniu.
Rozdział V.
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1). nieruchomości,
2). ruchomości i fundusze, a w szczególności:
- wpływy ze składek członkowskich,
- darowizny, spadki, dotacje i zapisy,
- korzyści z ofiarności publicznej,
- dotacje budżetowe na zadania zlecone,
- dochody z majątku Stowarzyszenia.
3). wpływy z działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia, dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4). dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
5). dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek
określa Zarząd.
§ 31
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia woli w
sprawach majątkowych.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów nie wymienionych w ust. 1 wymagany jest podpis
Prezesa lub innego Członka Zarządu.
Rozdział VI.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Uchwały o zmianie statutu podejmowane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów
w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
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