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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Nazwa 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE TWÓJ PLUS w dalszych postanowieniach statutu          
zwane dalej Stowarzyszeniem.  

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
3. Stowarzyszenie ma prawo do posługiwania się skrótem nazwy o brzmieniu: “Stowarzyszenie Twój            

Plus”. 
4. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i logiem, wyróżniającym je spośród innych organizacji. 

 
§ 2. Siedziba i Obszar działania 

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób zainteresowanych i          
działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i integracji. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa. 
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z            

poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 3. Podstawa prawna 
1. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o                

Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
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§ 4. Uczestnictwo w innych podmiotach 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych           
celach.  
 

§ 5. Czas trwania Stowarzyszenia 
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

 
§ 6. Praca na rzecz Stowarzyszenia 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do           
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.  

 
Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 7. Cele Stowarzyszenia 
1. Stowarzyszenie zajmuje się inicjacją, wspieraniem, organizowaniem i propagowaniem działań         

sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich, celem Stowarzyszenia jest również            
integracja środowisk działających na rzecz sportu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu: 
a. upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji; 
b. zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju sportowego; 
c. doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznych, stałego podnoszenia poziomu sportowego; 
d. zapewnienia możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych; 
e. prowadzenia szkoleń sportowych i współtowarzyszących; 
f. organizowania współzawodnictwa sportowego; 
g. organizowania imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, integracyjnym; 
h. współorganizowania masowych imprez sportowych, 
i. rozwoju dyscyplin sportowych; 
j. kształtowania wysokich wartości moralnych; 
k. wychowania dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację; 
l. popularyzacji zasad sportowej rywalizacji; 
m. ochrony i promocji zdrowia, poprzez działania w sferze kultury fizycznej; 
n. rozwoju i popularyzacji sportu, rekreacji, kultury oraz zdrowego trybu życia; 
o. popularyzacji uprawiania sportu w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu zgodnego z           

zasadami ekologii; 
p. tworzeniu warunków do uprawiania sportu; 
q. wspierania inicjatyw społecznych; 
r. wspierania integracji europejskiej; 
s. fundowania stypendiów sportowych; 
t. rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz           

wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które          
podejmują takie działania; 

u. promocji sportu, turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play; 
v. podejmowania działań i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu; 
w. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; 
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3. Działalność charytatywna i dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna w ramach działalności            
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

4. Działalność w sferze zadań publicznych w zakresie wychowania fizycznego i jego popularyzacji celem             
ochrony zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Działanie na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między           
społeczeństwami. 

6. W celu realizacji powyższych założeń Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,          
dochód z działalności gospodarczej służyć będzie do realizacji celów statutowych i nie może być              
przeznaczony do podziału między jego członków. 

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Twój Plus zgodnie z klasyfikacją          
PKD będzie: 

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem 

Do pozostałych przedmiotów działalności należą: 

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

77 - Wynajem i dzierżawa 

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała           
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

85 – Edukacja 

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca            
prowadzenie działalności gospodarczej 

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

94 - Działalność organizacji członkowskich 

 
 
 

§ 8. Realizacja celów Stowarzyszenia 
1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej           

Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.  
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych; 
b. inspirowanie różnych środowisk w miastach, powiatach i województwach do tworzenia          

niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej wśród         
dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

c. organizowanie zawodów, turniejów, konkursów, imprez sportowych, rekreacyjnych,       
warsztatów, maratonów, obozów i zgrupowań sportowych, rekreacyjnych, zajęć treningowych i          
szkoleniowych, szkoleń sportowych m.in. w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących; 

d. uczestniczenie w imprezach sportowych i zawodach innych inicjatyw, Stowarzyszeń i          
organizacji; 

e. otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju różnych          
dyscyplin sportowych; 

f. sprawowanie opieki wychowawczej, psychologicznej i szkoleniowej; 
g. inicjowanie i realizowanie programów i akcji społecznych promujących sport oraz zdrowy i            

higieniczny tryb życia; 
h. propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej, wychowania fizycznego; 
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i. propagowanie sportu, sportu kwalifikowanego, rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku         
oraz zdrowego trybu życia; 

j. zapewnianie odpowiednich warunków do kultywowania kultury fizycznej, w szczególności         
prowadzenia zajęć treningowych i szkoleniowych, zapewnienie środków finansowych, kadry         
trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego i grupowego sprzętu sportowego; 

k. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi z dbałością o ich rozbudowę,           
modernizację, remont i konserwację, budowę nowych obiektów sportowych oraz konserwację i           
zakup nowych urządzeń sportowych, wydanie i publikowanie materiałów promocyjnych i          
szkoleniowych oraz reklamowych; 

l. współdziałanie z władzami innych stowarzyszeń jak i związków sportowych, w tym           
ogólnopolskich związków sportowych (tzw. polskich związków sportowych) w celu zapewnienia          
właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji; 

m. współpracę ze wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami       
młodzieżowymi, szkołami oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji             
celów statutowych; 

n. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi w kraju i za granicą w celu uzyskania              
pomocy w realizacji celów statutowych;  

o. wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych; 
p. działania marketingowe i promocyjne; 
q. organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe; 
r. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji; 
s. prowadzenie działalności integracyjnej dla członków stowarzyszenia i ich rodzin poprzez          

aktywność kulturalną i rekreacyjną; 
t. podejmowanie innych środków (w tym działalności gospodarczej) i przedsięwzięć dla realizacji           

celów statutowych. 

 
Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 
 

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności           

prawnych i niepozbawione praw publicznych. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z            

przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 
4. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych; 
b. wspierających; 
c. honorowych. 

5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację           
członkowską na piśmie. 

6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na            
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc           
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

8. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  
9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w            

działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
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10. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków           
Stowarzyszenia.  

 
§ 10. Prawa i obowiązki Członków zwyczajnych 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
c. regularnego opłacania składek. 

  
§ 11. Prawa i obowiązki Członków wspierających 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą            
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają             
takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania          
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
§ 12. Prawa i obowiązki Członków honorowych 

1. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty          

przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 
 

§ 13. Utrata członkostwa 
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 
b. wykluczenia przez Zarząd:  

● z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 
● z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia; 
● z powodu niepłacenia składek za okres pół roku; 
● na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia            
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała         
Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV  
Wyróżnienia i Kary 

 
§ 14. Wyróżnienia 

1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,            
Członkowie mogą otrzymywać na podstawie decyzji Zarządu następujące wyróżnienia: 

a. pochwałę na piśmie; 
b. dyplom; 
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c. nagrodę rzeczową; 
d. nagrodę pieniężną. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 
§ 15. Kary 

1. Za działalność naruszającą postanowienia Statutu, regulaminu, uchwał Władz Stowarzyszenia lub za           
działalność na szkodę Stowarzyszenia - Zarząd Stowarzyszenia może nakładać na Członków           
następujące kary: 

a. upomnienie; 
b. nagana; 
c. nagana z ostrzeżeniem; 
d. zawieszenie w prawach Członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat; 
e. wykluczenie. 

 

Rozdział V  
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 16. Władze Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
a. Walne Zgromadzenie Członków; 
b. Zarząd; 
c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz.  
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się             

w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów; 
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani do władz na więcej niż             

jedną kadencję. 
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co           

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu           
stanowią inaczej. 

 
§ 17. Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu          
Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.  

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd             

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej             
na 7 dni przed terminem zebrania.  

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez             
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej               
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w         
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.  

 
§ 18. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:  
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;  
b. uchwalania zmian statutu; 
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c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;  
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
f. uchwalanie budżetu; 
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego          

władze; 
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie            

zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 
 

§ 19. Zarząd 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego            

Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  
2. Zarząd składa się z 3  osób w tym Prezesa.  
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia               

Zarządu zwołuje Prezes. 
 

§ 20. Kompetencje Zarządu 
1. Do kompetencji Zarządu należą: 

a. realizacja celów Stowarzyszenia; 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu; 
d. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz          

Stowarzyszenia 
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
i. przyjmowanie i skreślanie członków. 

 
 

§ 21. Komisja Rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.  

 
 

§ 22. Kompetencje Komisji Rewizyjnej 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności Zarządu; 
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania           

Zarządu; 
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.  

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie             
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ              
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  
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Rozdział VI  
Majątek i Fundusze 
§ 23. Majątek Stowarzyszenia 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  
a. ze składek członkowskich; 
b. z darowizn, spadków, zapisów oraz środków pochodzące z ofiarności publicznej (zbiórki           

publiczne); 
c. z dotacji, subwencji, udziałów i lokat; 
d. z dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 
e. z dochodów z własnej działalności. 
f. z programów i funduszy europejskich, rządowych oraz pozarządowych; 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w             

sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 24. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania            

Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do            
głosowania. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Statutu. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób          
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi             
przekazanie majątku. W razie braku postanowień uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego           
Stowarzyszenia, Sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. 

Rozdział VIII 
Postanowienia Końcowe 

§ 25. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa, w           

szczególności ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr                 
79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 25.06.2012 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r., nr                  
127, poz. 857 z późn. zm.). 

2. Niniejszy Statut zatwierdzony został na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Twój Plus w            
Częstochowie  w dniu 18 września 2019 r. 

 
 
 
 
Przewodniczący Sekretarz 
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