
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Stowarzyszenie aktywności fizycznej Endorfina

§ 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  aktywności  fizycznej  Endorfina
i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym  zrzeszeniem,
nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  210  j.t.)  oraz
postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Staszów, który jest też jego siedzibą.

6. Stowarzyszenie  reprezentuje  Przedstawiciel,  wybrany  przez  członków
Stowarzyszenia.

§ 2
Cele działania i sposoby ich realizacji

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

◦ rozpowszechnianie japońskich systemów, sztuk i sportów walki

◦ rozpowszechnianie  wszelkich  innych  form  rekreacji  fizycznej  i  sportu,
a także profilaktyki sportowej

◦ rozpowszechnienie naturalnych form leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej
w tym metod z udziałem zwierząt

◦ rozpowszechnianie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji
ruchowej i sportu

◦ kształtowanie  wśród  osób  fizycznych  zrzeszonych  w  Stowarzyszeniu
patriotyzmu,  walorów  moralnych,  dyscypliny  i  solidarności  oraz
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

◦ promowanie  i  organizowanie  wolontariatu  oraz  działalności  pożytku
publicznego

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:



◦ organizację  seminariów,  obozów,  szkoleń  i  zajęć  w  zakresie  kultury
fizycznej i rekreacji ruchowej

◦ organizowanie  i  prowadzenie  poradnictwa  w  zakresie  kultury  fizycznej
i rekreacji ruchowej dla instytucji, organizacji i osób indywidualnych

◦ organizowanie  konferencji,  seminariów  oraz  inicjowanie  i  wspomaganie
prac naukowo badawczych w powyższym zakresie

◦ propagowanie  uprawiania  kultury  fizycznej  w  formach  zespołowych
i indywidualnych,  a  także  innych  form  aktywnego  wypoczynku  oraz
profilaktyki zdrowotnej

◦ informowanie o działalności swojej i zrzeszonych członków, współpracując
w tym zakresie z mediami

◦ współpracę z krajowymi i  zagranicznymi specjalistycznymi organizacjami
kultury fizycznej i rekreacji

◦ działalność odpłatną i nieodpłatną

◦ realizowanie  zleconych  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury  fizycznej
i sportu,  promocji  i  organizacji  wolontariatu  oraz  działań  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych,  a  także innej  sfery  działań  publicznych  związanych
z realizacją celów regulaminowych

◦ prowadzenie  ośrodków  metodyczno-szkoleniowych,  rekreacyjno-
sportowych, profilaktyki zdrowotnej, turystycznych i wypoczynkowych oraz
wypożyczalni sprzętu sportowo turystycznego

3. Stowarzyszenie  realizując  cele  działalności  może  współdziałać  z  organami
administracji  rządowej  i  samorządu  terytorialnego,  związkami  zawodowymi
oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:

◦ kultury fizycznej i sportu

◦ ochrony i promocji zdrowia

◦ wypoczynku dzieci i młodzieży

◦ rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych

◦ promocji i organizacji wolontariatu

◦ realizacji zadań zleconych



§ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Stowarzyszenie zrzesza:

• Członków zwyczajnych bezpośrednich

• Członków zwyczajnych pośrednich

Członkowie zwyczajni bezpośredni

Członkiem  zwyczajnym  bezpośrednim  może  być  pełnoletnia  osoba  fizyczna
posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw
publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Członkowie zwyczajni bezpośredni mają prawo do:

1. Wpływania  na  kształt  i  zakres  działalności  Stowarzyszenia  oraz
uczestniczenia w Zebraniach Członków 

2. Domagania  się  skutecznego  reprezentowania  interesów  Stowarzyszenia
wobec władz administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz wobec
wszelkich organizacji i instytucji w celu umożliwienia realizacji regulaminowych
celów i zadań

3. Brania  czynnego  udziału  we  wszystkich  przedsięwzięciach  wspólnych
organizowanych przez stowarzyszenie oraz korzystania z wszelkich urządzeń
na zasadach określonych w regulaminie

4. Korzystania  z  innych  przywilejów wynikających  z  regulaminu  i  działalności
Stowarzyszenia

Do obowiązków członków zwyczajnych bezpośrednich należy:

1. Przestrzeganie postanowień regulaminu

2. Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia

3. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia

4. Propagowanie celów Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni pośredni

Członkami zwyczajnymi pośrednimi są osoby niepełnoletnie. 

Członkom zwyczajnym pośrednim przysługują  uprawnienia  członków zwyczajnych
bezpośrednich, z wyjątkiem prawa uczestniczenia w Zebraniach Członków. Członek
zwyczajny pośredni na danym Zebraniu Członków może być reprezentowany przez
swojego przedstawiciela ustawowego.

Obowiązki  członków  zwyczajnych  pośrednich  są  takie  same  jak  członków
zwyczajnych bezpośrednich.



Nabycie członkostwa

1. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych bezpośrednich jest
zobowiązany  złożyć  pisemną  deklarację  przystąpienia  do  Stowarzyszenia,
a po nabyciu członkostwa opłacić składkę członkowską w wysokości ustalonej
przez przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.

2. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po
rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej
przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania
odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.

3. Nabycie  członkostwa  zwyczajnego  pośredniego  następuję  po  wypełnienie
deklaracji  przystąpienia do Stowarzyszenia – potwierdzonej  pisemnie przez
prawnego opiekuna i opłacenia składki członkowskiej w wysokości ustalonej
przez przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.

Utrata członkostwa

1. Członkostwo   ustaje   w   przypadku   skreślenia   z   listy   członków   lub
wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.

2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

◦ śmierci  członka,

◦ złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego
oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z Listy Członków dokonuje przedstawiciel reprezentujący.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

◦ Nie wykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał
Stowarzyszenia,

◦ Podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami
Stowarzyszenia,

◦ Działania na szkodę Stowarzyszenia, 

◦ Niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy

5. Decyzję  o  wykluczeniu  podejmuje  przedstawiciel  reprezentujący.  Od  jego
decyzji  przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie  14 dni  od
otrzymania decyzji  o  wykluczeniu.  Odwołanie składa się  za pośrednictwem
przedstawiciela reprezentującego.

6. Do czasu rozpatrzenia odwołania, odwołujący się nie korzysta z praw i nie
wykonuje obowiązków statutowych członka.



§ 4
Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Przedstawiciel reprezentujący

2. Zebranie Członków

Postanowienia ogólne

1. Władze,  których  wyboru  dokonuje  Zebranie  Członków,  są  wybierane  lub
odwoływane w głosowaniu jawnym lub tajnym

2. Kadencja Przedstawiciela reprezentującego trwa do momentu odwołania go
przez Zebranie Członków. Decyzję o odwołaniu podejmuje Zebranie Członków
podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków.
Wniosek o odwołanie może złożyć każdy z członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku odwołania Przedstawiciela reprezentującego spełnia on swoje
funkcje do momentu wybrania jego następcy przez Zebranie Członków.

4. Podejmowanie  przez  Przedstawiciela  reprezentującego  czynności
przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu  wymaga  uprzedniej  zgody
wszystkich  członków  Stowarzyszenia  zwykłego  oraz  udzielenia  przez  nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

◦ nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

◦ ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

◦ zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

◦ przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

◦ zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 5
Majątek

1. Majątek  Stowarzyszenia  stanowią  jego  nieruchomości,  ruchomości  oraz
fundusze

2. Fundusze  tworzy  się  z  wpływów pochodzących  ze  składek  członkowskich,
z dotacji  budżetu  państwa  oraz  dofinansowania  z  budżetu  samorządu
terytorialnego, z darowizn, zapisów i spadków, lub z innych źródeł

3. Majątek  nieruchomy  i  ruchomy lub  poszczególne  jego  składniki  może  być
oddany  do  użytkowania  lub  w  użytkowanie  innym  osobom  prawnym



działającym  w  sferze  kultury  fizycznej,  rekreacji  ruchowej  i  profilaktyki
zdrowotnej

§ 6
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Zmiana  regulaminu  oraz  rozwiązanie   Stowarzyszenia   wymaga   uchwały
Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co
najmniej   1/2   liczby   Członków.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu
Stowarzyszenia  Zebranie  Członków  wskazuje  likwidatora  oraz  określa
przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

2. O ile Zebranie Członków nie postanowi inaczej, likwidatorem Stowarzyszenia
jest Przedstawiciel reprezentujący.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie.

2. Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Przedstawicielowi
reprezentującemu oraz Zebraniu Członków.


