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Statut 

Stowarzyszenia „AKRO” 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Nazwa, siedziba i teren działania oraz charakter prawny. 

 
 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie AKRO” i zwane jest w dalszych 
postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”. 
 

§ 2. 
Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Wrocław a terenem działania Rzeczypospolita Polska 
 
 

§ 3. 
Stowarzyszenie jest  Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i posiada 
osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

Stowarzyszenie może być członkiem innych Stowarzyszeń oraz organizacji krajowych  
i zagranicznych, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach będzie sprzyjać bieżącej 
działalności i dalszemu rozwojowi Stowarzyszenia. 
 
 

§ 5. 
 

5.1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
5.2.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego  
5.3.Stowarzyszenie działa w  rozumieniu „prawa o działalności pożytku publicznego i 
 wolontariacie” 
 

§ 6. 
 
6.1.Stowarzyszenie posiada swoje godło – stylizowany napis „AKRO”. 
6.2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z Godłem Stowarzyszenia po środku oraz  
       napisem w otoku : ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
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ROZDZIAŁ II 
Cele i środki działania. 

 
 
 

§ 7. 
 
 
7.1 Celem ogólnym  Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
 
7. Swoje zadania  szczegółowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 
a. promocję form aktywności ruchowej -dostosowanej do etapów rozwojowych dzieci, 
młodzieży oraz utrzymania sprawności osób dorosłych ; 
 
b. promocję zdrowego stylu życia - popularyzacja wzorców edukacyjnych w tym zakresie; 
 
c. upowszechnianie dyscyplin gimnastycznych  oraz sportów pochodnych; 
 
d. planowanie  i organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów, zgrupowań , 
pokazów sportowych ; 
  
e. organizację i wspomaganie  Ośrodków Gimnastycznych prowadzących działalność 
rekreacyjną i szkoleniową;w szczególności dla dzieci i młodzieży zainteresowanej 
uprawianiem  dyscyplin gimnastycznych i innych sportów pochodnych; 
  
f. przyznawanie stypendiów, nagród, pomocy finansowej na zakup wyposażenia 
sportowego i uczestnictwa w zawodach  dla osiągających wybitne wyniki sportowe w 
wyżej wymienionych dyscyplinach, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych; 
 
  

7.3 działalność statutowa określona § 7. 2d  może być prowadzona jako działalność odpłatna; 
 
7.4 do realizacji statutowych zadań oraz spraw własnych może zatrudniać pracowników na    
       podstawie obowiązujących przepisów.; 
 
7.5 dochód  Stowarzyszenie w całości przeznacza na działalność statutową.                      
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ROZDZIAŁ III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 
 

§ 8. 
 
 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
 a. Zwyczajnych 
 b. Wspierających 

 
 

§ 9. 
 
 9.1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne  
    posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw      
publicznych, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci  przez Zarząd         
Stowarzyszenia. 
 9.2. Małoletni  mogą być członkami Stowarzyszenia : 

a) w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego, być w składzie Zarządu, ale nie mogą w nim stanowić 
większości. 

b) w wieku poniżej 16 lat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa 
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 9.3. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które cele         
  Stowarzyszenia popierają , zostali przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc 
            organizacyjną lub  materialną.  
 
 

§ 10. 
 
 Członków Stowarzyszenia przyjmuje i rejestruje Zarząd. W razie odmowy przyjęcia, 
 kandydat na członka Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania w 
 formie pisemnej w ciągu 14 dni. Uchwała  Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 

 
§ 11. 

 
 11.1.Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące uprawnienia: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia, 
b) branie udziału w Walnym Zebraniu Członków, 
c) wgląd do rejestru członków, rejestru uchwał i protokołów zebrań Stowarzyszenia, 
d) zgłaszania wniosków do władz statutowych dotyczących działalności 

stowarzyszenia, 
 

 11.2.Członkowie Stowarzyszenia będący członkami wspierającymi mają prawo do: 
       a)  brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach organów Stowarzyszenia 
      poprzez  uprawomocnionego przedstawiciela, 
 b) zgłaszania wniosków, uwag i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia 
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§ 12 

 Do obowiązków członka należy: 
 12.1. Aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia przy realizacji zadań          
statutowych. 
 12.2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, postanowień, statutu i uchwał władz  
                     Stowarzyszenia. 
 12.3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

§ 13 
 
 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek : 
 13.1. Skreślenia z listy członków  na osobisty wniosek lubw sytuacji stałego wyjazdu  
                     z terenu działalności Stowarzyszenia albo zgonu  Członka  
 13.2. Wykluczenia z listy członków dokonuje się uchwałą Zarządu w przypadku : 
  a) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z chęci zysku,   
  b) pozbawienia praw publicznych, 

   c) uporczywego naruszania podstawowych obowiązków członkowskich, 
   d) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia.                                                                            

  e)zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań,  
   

§ 14 
 Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie składając Zarządowi 
 Stowarzyszenia pisemne zawiadomienie. 

 
 

§ 15 
 Wykreślenie członka wspierającego jako  osoby prawnej z rejestru członków następuje 
 w  przypadku: 

a) rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 
b) nie uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia, 
c) nie wywiązywania się z zadeklarowanej  pomocy 

      
 

§ 16 
 Od uchwał Zarządu w przypadku skreślenia przysługuje członkowi odwołanie do 
 Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni.  
 
 

§ 17 
 Odwołanie od decyzji Zarządu w sprawie  skreślenia rozpatrywane jest na 
 najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała  Walnego Zebrania  Członków 
 jest ostateczna. 
 
 

 
 
 
 



strona 5/9 
 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
 

§ 18. 
 

 18.1.Władzami Stowarzyszenia są: 
   a. Walne Zebranie Członków 
   b. Zarząd Stowarzyszenia 
   c. Komisja Rewizyjna   
 18.2. Kadencja  Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
 18.4. Uchwały  Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu  zwykłą  większością  
 głosów,  przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby  osób uprawnionych do 
 głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego   
 posiedzenia. 
 

§ 19 
  Walne Zebranie Członków  jest najwyższą  władzą Stowarzyszenia. 
 
 

§ 20. 
 Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał pod  
 warunkiem obecności połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w  
 pierwszym terminie , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
 
 

 § 21. 
 Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian, 
2. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  
3. ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 
4. uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia  

przedstawionych przez Zarząd, 
5. odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej  
6. ocena działalności i zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
7. udzielanie Zarządowi absolutorium, 
8.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
9. ustalanie składek członkowskich, 
10. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi w innych ważnych 
sprawach, 

11. powoływanie stałych i doraźnych komisji w zależności od potrzeb 
Stowarzyszenia, 

12. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz zatwierdzanie planów pracy tych organów i ocena ich 
wykonania, 
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§ 22. 
 W walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem doradczym również 
 przedstawiciele osób prawnych będących członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 

 
 

§ 23 
1. Walne Zebrania Członków mogą być : Zwyczajne i Nadzwyczajne, 
2. Zwyczajne  Zebranie Członków odbywa się co najmniej 1 raz w roku i jest zwoływane 

przez Prezesa najpóźniej w miesiąc po sporządzeniu sprawozdania finansowego. 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 3 lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków są zwoływane przez Prezesa lub 
upoważnionego przez niego członka Zarządu na wniosek: 

a) Zarządu 
b) Komisji Rewizyjnej 
c) pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien 

zawierać cel i porządek obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu  
      miesiąca od  dnia zgłoszenia wniosku. 
 
 

§ 24 
.Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być  skutecznie doręczone jego 
uczestnikom wraz z  proponowanym porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed 
terminem  posiedzenia. 

  
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 25 
25.1 Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu przez 
Walne Zebranie. 
25.2  Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, Sekretarza,Skarbnika i wice-Prezesów. 
 
 

§ 26 
 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Komisji Rewizyjnej, 
3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu i 

podległych mu jednostek organizacyjnych, 
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  
5. realizację zadań  statutowych i  podejmowanie określonych programem działania 

decyzji finansowych, organizacyjnych i personalnych, 
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Komisja Rewizyjna 
§ 27 

 
27. Komisja Rewizyjna. zwana dalej „Komisją” jest organem kontrolującym działalność      

 Stowarzyszenia. 
 

27. Do zakresu kompetencji Komisji należy: 
 
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności finansowej i 
gospodarczej,  
 
b. przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków wraz z oceną działalności 
i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi, 
 
c. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności 
Stowarzyszenia, 
 
d. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.  
 
e.   reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów między Stowarzyszeniem a 
członkiem zarządu. 
 
f. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach  Zarządu z głosem 
doradczym. 
 

 g. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, 
 żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy 
 specjalistycznej. 
 
 
     27.3 Do zakresu obowiązków  Komisji należy: 
 a Komisja składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności. 
 b. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku. 
 

 
§ 28. 

 
28. 1Komisja składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, 

 
28.2 Członkami Komisji nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające  z nim 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
 
28.3 Członkami  Komisji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za     
przestępstwo z winy umyślnej 
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ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 29 
 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią: 
1. wpływy ze składek członkowskich, 
2. dochody z działalności gospodarczej, 
3. uzyskana baza i sprzęt sportowy, 
4. darowizny, spadki, zapisy, 
5. wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji 
6. wpływy z ofiarności publicznej oraz inne prawnie dozwolone. 

 
§ 30 

 
 Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes 
oraz Skarbnik ewentualnie  upoważniony członek Zarządu. 

 
§ 31 

 
Rokiem budżetowym i gospodarczym jest rok kalendarzowy. 
 
 

§ 32 
 

 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie 
obowiązujących przepisów. O podjęciu lub zaniechaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej decyzje podejmuje Zarząd. 
 
 

§ 33 
 

33.1 Dochód  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do  realizacji  celów 
 statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
33. 2 Zabrania się : 
 a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
 stosunku do jego członków, pracowników oraz osób  , z którymi pozostają w związku 
 małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa, w linii prostej, 
 pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  
 związani  z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej „osobami 
 bliskimi”, 
 b. przekazywania  majątku Stowarzyszenia  na rzecz członków lub pracowników oraz  
 ich osób bliskich,  na  zasadach  innych niż do osób trzecich , w szczególności  jeżeli 
 przekazanie  to  następuje bezpłatnie  lub  na preferencyjnych  warunkach, 

c. wykorzystania majątku stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników  oraz 
ich  bliskich  na zasadach  innych  niż w stosunku do osób trzecich , chyba  że to 
wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz osoby im bliskie. 
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ROZDZIAŁ VI 
Zmiana Władz, Statutu , rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 
 

§ 34 
 W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym 
 przysługuje prawo dobrania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. 
 Liczba  członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ pochodzących z wyboru. 
 

§ 35 
 

 Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 
 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. 
 

§ 36 
 

36.1 Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku podjęcia uchwały na Walnym 
Zgromadzeniu Członków większością  2/3 głosów przy obecności 2/3 liczby 
członków. 
36.2 Walne Zebranie  wyznacza komisję likwidacyjną w liczbie 3 do 6 osób oraz 
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu  likwidowanego majątku. 
36.3 Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ 
rejestrujący. 

 
 
 


