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Wniosek o dokonanie rejestracji składa się na urzędowym formularzu: KRS-W20 – Wniosek
o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym składa się wraz z załącznikami.
Formularz wniosku i załączników można otrzymać w Wydziale KRS lub pobrać ze strony
internetowej. Przed rozpoczęciem wypełniania radzimy skopiować dokumenty, bo jeśli nie
wszystkie dane zmieszczą się na jednym egzemplarzu, będzie potrzebny kolejny (a czasem
nawet kilka).
Razem z formularzem W20 złożyć należy następujące formularze uzupełniające:
1. KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (w przypadku gdy
organizacja posiada odziały lub jednostki terenowe).
2. KRS-WF – Założyciele stowarzyszenia (członkowie Komitetu Założycielskiego).
3. KRS-WK – Organy podmiotu. Należy złożyć dwa formularze: na jednym umieścić
członków organu uprawnionego do reprezentacji (z reguły zarządu), na drugim
członków organu nadzoru wewnętrznego (z reguły komisji rewizyjnej).- jeżeli przy
powołaniu organizacji został wybrany Zarząd
Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:
•
•
•
•
•
•

protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia członków
statut organizacji
uchwałę o powołaniu organizacji
uchwałę w sprawie przyjęcia statutu
uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości),
w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,

Dokumenty należy złożyć w dwóch wykonaniach (oryginały)

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWNEGO
…………………………………………………………………..
(PRZYKŁAD)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§……
Stowarzyszenie nosi nazwę (...) [3] w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
1. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie chroniona
§….
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie ……………..
Statucie – należy przez to rozumieć statut ………………………………
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd ……………………………
Walnym Zebraniu członków – należy przez to rozumieć Walne
Zebranie Członków……………………………………………
5. Komisji Rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną
………………………………………………………………………..
1.
2.
3.
4.

§……
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i
propagowania (...), upowszechniania idei (...), przyczyniania się do (...), a także
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
§……
1. Siedzibą stowarzyszenia jest (.................................

).

2. Terenem działania jest (..........................................

).
§……

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 ze zm. ) oraz niniejszego statutu.

§……
1. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z
obowiązującymi przepisami
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków.
4. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§…..
1.Celami Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.
d.
e.

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
(….)
§……

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
a. …………………………………….
b. …………………………………….
c. …………………………………….
d. …………………………………….
e. (…….)
§…….
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§…..
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§…..
1.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
§……
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele stowarzyszenia

2. Członkiem wspierającym może być osoba, która zadeklarowała na rzecz
stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
dla rozwoju stowarzyszenia
4 .Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej na podstawie
pisemnej deklaracji
5 .Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania członków podjętej na wniosek Zarządu.
§……
Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:
1.Czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia
2.Prawo uczestniczenia w zebraniach stowarzyszenia
3.Prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
o skreślenie go z listy członków
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach stowarzyszenia
2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał
3. Regularnego opłacania składem i świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu
§…..
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia z głosem
doradczym w stowarzyszeniu

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz
uchwał władz stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich
§……
1. Członkowsko stowarzyszenia ustaje na skutek:
1.dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi
2.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego
3.skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres dłuższy niż……….na podstawie uchwały
Zarządu
4.wykluczenia z e stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w przypadku
rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów oraz w wyniku
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w postaci praw publicznych

5.pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania
Członków
2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu
ze stowarzyszenia podając przyczynę i pouczając o prawie odwołania się
do sądu lub do walnego Zebrania członków w terminie ……od daty doręczenia
uchwały

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§……
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna
§…..
1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa …….lata, a ich wybór następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu ……………

2. Uchwały władz stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu …….., zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
…………… ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą
chwalić głosowanie tajne.
§…….
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w
czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany członkami wybranymi
spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
2. Uzupełnienie o którym mowa w ust…….następuje uchwałą organu, którego
skład ilościowy uległ zmniejszeniu.
3. Liczba członków władz stowarzyszenia wstępujących w miejsce poprzedników na
zasadach określonych w……….. nie może przekroczyć połowy liczby członków
pochodzących z wyboru.
§……
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia
2. W walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym ,
2) Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem
doradczy
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków
co najmniej……dni przed terminem Walnego Zebrania członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają przy obecności
1) W pierwszym terminie co najmniej …….ogólnej liczby
uprawnionych członków
2) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu…….min. później od
pierwszego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
§…….
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Walne zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczowyborcze, raz na …….lata.
3. Walne zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący obrad, jego
zastępca lub sekretarz.
5. Nadzwyczajne Zebranie Członków może zostać zwołane jedynie w szczególnie
w uzasadnionych przypadkach
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:
1) . Z własnej inicjatywy
2) . Na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) Na umotywowane żądanie co najmniej …… członków zwyczajnych

7. W przypadku określonym w ust. ……..nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno być zwołane w ciągu ………dni od dnia przedstawienia Zarządowi
odpowiedniego wniosku.
§……..
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania stowarzyszenia
2. uchwalanie statutu i jego zmian
3. zatwierdzanie regulaminów władz stowarzyszenia
4. Uchwalanie budżetu
5. wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia
7. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od
tych składek i świadczeń
8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
§…….
1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
walnym zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się ……… którzy wybierają spośród siebie prezesa i…………………
3. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony
przez Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§……..
Do zakresu działania zarządu należy:
1. realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwał walnego zebrania członków
2. określenie szczegółowych kierunków działania
3. uchwalanie budżetu i preliminarzy
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
6. odejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku stowarzyszenia
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków
12. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

§…..
1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością
2. Komisja Rewizyjna składa się z …………członków, którzy wybierają z pośród
siebie przewodniczącego …………………….
§……
Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności zarządu
2. Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3. Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a
także zwołania posiedzenia Zarządu
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym w statucie
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium władzom stowarzyszenia
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§…..
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu zatwierdzonego przez Zebranie Członków

W przypadku określonym w ……….nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się
odbyć w terminie nie dłuższym niż ……….od dnia zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu
w terminie nie dłuższym niż ……..od dnia zgłoszenia żądania.
Rozdział
Majątek stowarzyszenia
§……
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości……………………………..
§…….
1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu stowarzyszenia
3) dotacje
4) darowizny, zapisy, spadki
5) wpływy z ofiarności publicznej
6) dochody z działalności statutowej
7) (………)
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ………………każdego roku.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§…
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów zakresie praw i obowiązków
majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy …………………………….
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis ………………..

Rozdział
Przepisy końcowe
§…..
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają …………głosów przy
obecności co najmniej……..uprawnionych do głosowania
2. Sprawy określone w ……..mogą być przedmiotem walnego Zebrania Członków
jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia
§….
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
§……
W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm. ).

PRZYKŁAD
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie ………………..z siedzibą ………..
………………………., obecni na zebraniu w dniu ……………….. świadomi o
odpowiedzialności prawnej, oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.
…………………………………Prawo Stowarzyszeniach.
lp.

nazwisko i
imię

data i miejsce
urodzenia

miejsce
pesel dow. osobisty
zamieszk.
(seria i nr)

własnoręczny
podpis

1.
( ...)
15.
( ...)

PRZYKŁAD

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO [8]
STOWARZYSZENIA (nazwa) odbytego w dniu (...) w (...) w lokalu (...).

W dniu …………..w ………….. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia
……………………………………. . W zebraniu uczestniczyło ……………..
Lista członków założycieli stanowi załącznik nr ……………… .
Porządek zebrania:
1.Wybór przewodniczącego zebrania
2. Wybór protokolanta zebrania
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia …………… załącznik

3.Przedstawienie statutu Stowarzyszenia ………………………………………
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia …………załącznik
5. ( ………..)
Wybór przewodniczącego zebrania
Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano ………………………
Na protokolanta jednogłośnie wybrano ……………………
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia …………….. załącznik nr ……….
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia …………….załącznik nr ….
( ……………….)

Przewodniczący

Protokolant
( ……………………..)

(……………………..)

PRZYKŁAD
Uchwała Nr ………
Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
…………………………………………………
z dna ………………….
W sprawie założenia ……………………………………………………………………

Zebrani w dniu ……………na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia ……………………

Podejmują uchwałę o treści następującej

Zakłada się stowarzyszenie o nazwie ………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZYKŁAD
Uchwała Nr. …………..
Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
……………………………………………….
z dnia …………………..

w sprawie statutu Stowarzyszenia …………………………………………………………

Zebrani w dniu …………………na zebraniu założycielskim
…………………………..podejmują uchwałę o treści następującej:

Stowarzyszenia

Uchwala się statut Stowarzyszenia ………………………………………. W brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZYKŁAD
Uchwała Nr ……….
Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
…………………………………………………
z dnia …………………

w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia …………………………….

Zebrani w dniu …………….na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia …………………….
Podejmują uchwałę o treści następującej:

Wybiera się Komitet Założycielski Stowarzyszenia ……………………………………………
W składzie ;
1).
2).
3).
Upoważnia się Komitet Założycielski, o którym mowa w ……., do dokonania czynności
związanych z rejestracją Stowarzyszenia ……………………………w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.

PRZYKŁAD
DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

DEKLARACJA
Ja, niżej podpisany(a) (...) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia (...)
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka
Stowarzyszenia (...)
Miejscowość ……. , dnia: .................... własnoręczny podpis: .......................
Poniżej przedstawiam dane osobowe [11]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imiona:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Miejsce zamieszkania:
Dowód osobisty: seria ..................... nr .................. wydany przez .............................
Numer telefonu:

PRZYKŁAD
UCHWAŁA ZARZĄDU O PRZYJĘCIU NA CZŁONKA
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia .......................... Pan/Pani
............................. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia (...)

Miejscowość…………., dnia: .........................
(podpisy dwóch członków zarządu)
]

ZAKŁADANIE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Problematykę związaną ze stowarzyszeniami zwykłymi (podobnie jak to ma miejsce w
przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych) reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono
osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie.
Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania:
•
•
•
•

nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
prowadzić działalności gospodarczej
nie może zrzeszać osób prawnych,
prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów majątku stowarzyszenia
oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe należy:
•

•
•

zebrać przynajmniej 3 osoby (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat).
uchwalić regulamin działalności (należy sporządzić go w formie pisemnej),
regulamin stowarzyszenia - regulamin powinien zawierać nazwę stowarzyszenia cel
działalności teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia
i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Fakt powstania stowarzyszenia należy zgłosić Staroście właściwemu ze względu na
siedzibę stowarzyszenia celem dokonania wpisu do ewidencji dołączając:
- regulamin
- listę założycieli zawierające imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
- imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz nr pesel przedstawiciela albo członków
Zarządu
Wniosek o wpis podpisuje przedstawiciel stowarzyszenia, jeżeli wniosek o wpis
składa zarząd podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

PRZYKŁAD

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę .............; w dalszych postanowieniach regulaminu
zwane jest Stowarzyszeniem.
2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina ……./ powiat ………/
województwo ………../ cała Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto……/ gmina…… / lub inna miejscowość
3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia lub Zarząd
wybierany przez Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach.
5.
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
społecznej jej członków.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność z ………

6.

7.

8.

9.

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Celem Stowarzyszenia jest:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….
5. ………………………………………….
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….
5. ………………………………………….
Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
Członek ma prawo:
1. .………………………………….

2. …………………………………..
.………………………………….

3.

10. Członek obowiązany jest do:
1. ………………………………….
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. (……..)
11. Członkowska Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3…………………………………….
4. (………..)
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie ………dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
Zebranie członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja
jest ostateczna.
4. Władzami Stowarzyszenia są :
1. Zebranie członków
2. Przedstawiciel lub Zarząd
5. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności …………… członków
6. Zebranie członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia, które podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.
7. Zebranie członków zwołuje przedstawiciel, zarząd lub ……………członków
Stowarzyszenia.
8. Przedstawiciel lub Zarząd wybierany jest na okres ……lat.
9. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na
szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością………
głosów, przy obecności co najmniej ………. Członków.
10. Do zakresu działania Przedstawiciela lub Zarządu należy:
a. ………………………………….
b. ………………………………….
c. ………………………………….
11. Zebranie Członków ę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o
rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie
pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

PRZYKŁAD
ZGŁOSZENIE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POWSTANIA
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

miejscowość, data

Starosta Powiatu.........................

Stosownie do postanowień art. 40 ust. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach …………. informujemy, o powołaniu do życia
stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa brzmi ............... (nazwa, dokładny adres, ew.
nr telefonu)
Dnia ........... w ....... odbyło się zebranie członków założycieli, na którym zebrani postanowili
powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą ......., z siedzibą w ..... (dokładny adres).
Lista założycieli w załączeniu.
Członkowie założyciele uchwalili regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel,
teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela lub zarząd ( jeżeli został powołany)
reprezentującego stowarzyszenie.

Załączniki:
Wymienić …………………………

podpisy:
Przedstawiciela lub Zarząd

PRZYKŁAD
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia zwykłego o nazwie...................... ) z siedzibą w
.................... przy ul. …………….. obecni na zebraniu w dniu .........................., świadomi
odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ………………………….

imię
data
L.p. i nazwisko miejsce urodzenia

miejsce
zamieszkania

własnoręczny podpis

1.
2.
(...)

PRZYKŁAD
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

W dniu ………… w miejscowości ……………. Odbyło się zebranie założycielskie
stowarzyszenia zwykłego pod nazwa …………………………………………………………...
W zebraniu udział wzięło …………………..osób.
Obrady otworzył /-a ……………….przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego przedstawiał się następująco:
a.
b.
c.
d.
e.

wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia zwykłego
podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia
podjęcie uchwały o wyborze Przedstawiciela stowarzyszenia lub Zarządu
wolne wnioski

Zaproponowany porządek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.
Na przewodniczącego wybrano …………………., na protokolanta wybrano………………. .
Przewodniczący przedstawił zebranym proponowane cele oraz nazwę stowarzyszenia
zwykłego.
Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. (załącznik nr…..)
Następnie przewodniczący zapoznał obecnych z projektem regulaminu stowarzyszenia.
Projekt ten został jednogłośnie przyjęty (załącznik nr….)
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad, wzywając obecnych do
głosowania nad uchwałą o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia.
W wyniku głosowania przedstawicielem stowarzyszenia został ………………………………
Uchwała została przyjęta większością ……. głosów, przy …….głosach przeciw i ………….
głosach wstrzymujących. (załącznik nr …..)
Przewodniczący przedstawił do podpisania listę założycieli stowarzyszenia i zakończył
obrady zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego.
…………………
Protokolant

…………………………………
Przewodniczący zebrania

PRZYKŁAD
UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Uchwała Nr …….
Zebrani w dniu ……………………….w ………………………na zebraniu założycielskim
podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa
brzmi…………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………ul. ………………… .

Na zebraniu obecnych było ………………….osób.
Za podjęciem uchwały głosowało ……………osób.

Protokolant
………………….

Przewodniczący
………………………..

PRZYKŁAD
UCHWAŁA O PRZYJĘCIU REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Uchwała Nr……….

Zebrani w dniu ………………..w ……………….na zebraniu założycielskim
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą ………………………………………………………….z
siedzibą w …………………. ul. …………………………………………podejmują uchwałę
o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia .
Na zebraniu obecnych było ………………..osób.
Za podjęciem uchwały głosowało …………osób.

……………………………………
Protokolant

……………………………………...
Przewodniczący

PRZYKŁAD

UCHWAŁA
OWYBORZE PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Uchwała Nr ………….
Zebrani w dniu ……........................w ………………..na zebraniu założycielskim
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą …………………..podejmują uchwałę o wyborze na
przedstawiciela stowarzyszenia ……………………………zamieszkałego w ………………...
…………………………………..pod adresem…………………………………………………
Na zebraniu obecnych było …………………osób
Za podjęciem uchwały głosowało …………..osób

Protokolant

……………………………

Przewodniczący

………………………..

Jeżeli został wybrany Zarząd należy podjąć uchwałę o wyborze Zarządu.

ZAKŁADANIE STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIE
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista obecności na Zebraniu Założycielskim
..................................................................………………….................................................
(pełna nazwa klubu/stowarzyszenia)

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Imię i nazwisko

Podpis

PRZYKŁAD
STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu Sportowego
pn. „..........................................”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę : ………………………………………………………………….
1. Stowarzyszenia - należy przez to rozumieć ……………………………………
2. Statucie – należy przez to rozumieć statut …………………………………….
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd …………………………………
4. Walnym Zebraniu Członków- należy przez to rozumieć Walne Zebranie
Członków …………………………………………………………………….
5. Komisji Rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną ………….
………………………………………………..
§1
Uczniowski Klub Sportowy/Klub Sportowy „...................................” zwany dalej
„Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu
rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu o
celach niezarobkowych.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar …………………………………………………..
2. Siedzibą władz klubu jest miejscowość ……………………………………………….
§3
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 Ustawy o kulturze
fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 7a
Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.).
§4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r., ustawą –
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze
zm.) oraz niniejszym statutem.
§5
1.Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega
wpisowi do ewidencji prowadzonej przez ………………………………………………….
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§6
Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§7
Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.
Cel i środki działania
§8
Celem Klubu jest:
1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci,
młodzieży i dorosły.
3 ………………………………………………….
4…………………………………………………..
5 (………………………)
§9
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
3. uczestnictwo w imprezach sportowych,
4. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
5. ( ………………………………….)

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zawodników;
2. członków zwyczajnych;
3. członków wspierających
4. członków honorowych

§ 11
1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać
będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby
małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną
deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które
popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub
finansową dla klubu.
§ 12
1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich
przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich
adresowane.
2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach
Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
3. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez
swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
4. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych
przez Klub;
3) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd
Klubu;
4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.
§ 13
1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
2) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
3) brać czynny udział w działalności Klubu;
4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
2. Do obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek
członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz
Klubu.
§ 14
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu
2) skreślenia z listy członków w przypadkach:
a) nieopłacania składek członkowskich przez okres ……………………
b) działa na szkodę Klubu
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
d) śmierci członka
e) nie spełnia wymagań statutowych

3) rozwiązania Klubu.
Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej
członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej
doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV.
Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 15
1. Władzami Klubu są :
1) Walne Zebranie Członków ,
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa ………………..
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących
udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może
przekroczyć ……………..liczby członków pochodzących z wyborów.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o
wszystkich sprawach, które stanowią zakres działalności Klubu……………………
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
5) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
6) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd
raz w roku jednak nie później jak do dnia ………………….. każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co
…………………………. lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w ciągu
………………………:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek ………………… liczby członków Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu
5. w terminie …………………od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o
terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż ……….. dni przed tym
terminem.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony
lub rozszerzony.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej ………. liczby członków;
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko
wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej ……. członków
uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z………. członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, którzy z pośród siebie na pierwszym posiedzeniu wybierają Prezesa
Wiceprezesa Sekretarz a i Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków . Jeśli Walne
Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy
osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony
przez tę władzę.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
………..członków w tym Prezesa lub………………..
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.
W razie jego nieobecności zastępuje go …………... Prezes pełni również funkcję
pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
§ 20
Do kompetencji Zarządu należy :
1. kierowanie działalnością Klubu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5.
6.
7.
8.

składanie sprawozdań z działalności Klubu,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z ………. członków w tym z przewodniczącego,
jego zastępcy i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z
obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego
Zebrania ,
2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
3. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu
bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 23
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się
datę złożenia sprawozdania;
b) ustania członkostwa w Klubie;
c) zrzeczenia się udziału w tych organach;
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
§ 24
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało
wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno
największą liczbę głosów.
Rozdział V.
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
4) majątku Klubu,
5) ofiarności publicznej,
6) oraz innych źródeł.
§ 26
Klub nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 27
1. Do składania oświadczeń woli, rodzących skutki finansowe, w imieniu Klubu
uprawnionych jest ………………..Członków Zarządu łącznie w tym Prezes
2. W sprawach oświadczeń woli, nie rodzących skutków finansowych dla Klubu może
reprezentować samodzielnie Prezes Zarządu lub …………………
3. Zarząd może w drodze uchwały upoważnić innego członka Zarządu do składania
oświadczeń woli w imieniu Klubu , jak też ustanowić pełnomocników do załatwiania
konkretnych spraw.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.
§ 28
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez
Walne Zebranie Członków wymaga większości ………….. głosów, przy obecności co
najmniej ………. uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ………. nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są
Prezes ………………………..Zarządu Klubu.

§ 29
Z chwilą zarejestrowania Klubu wszyscy jego założyciele stają się członkami
zwyczajnymi
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.

PRZYKŁAD
Lista Członków Założycieli
Uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego działającego w
formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia
działalności gospodarczej

..............................................................................................................
(pełna nazwa)

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Imię i nazwisko

Data i miejsce
urodzenia

Numer
PESEL

Miejsce
zamieszkania

podpis

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PRZYKŁAD
Protokół

Z Zebrania Założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu
Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje
prowadzenia działalności gospodarczej
pod nazwą ................................................................................................
/pełna nazwa Klubu/
Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu ............................................................................
W Zebraniu uczestniczyło .................... osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego Protokółu.
Obrady otworzył Pan/i ........................................................, który przedstawił:
1.Kandydata na Przewodniczącego Zebrania..................................................................
/Imię i nazwisko/
2. Kandydata na Protokolanta Zebrania ...............................................................................
/imię i nazwisko/
Innych kandydatur nie zgłoszono i w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie/większością głosów
wybrano zgłoszonych kandydatów.
Przewodniczący Zebrania przedstawił zebranym następujący porządek obrad:
1. Zapoznanie się z treścią projektu statutu i dyskusja w tym temacie.

2.
a)
b)
c)

Podjęcie uchwał w sprawie:
utworzenia uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego pod nazwą……………,
przyjęciu statutu klubu…………………………………………
wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia Komitetu do podjęcia czynności
zmierzających do dokonania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę …….................

Po dyskusji Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:
1. W sprawie utworzenia uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego
pn.”...................................................”;uchwałę podjęto jednogłośnie/większością głosów.
2. W sprawie uchwalenia statutu klubu; uchwałę podjęto jednogłośnie/większością głosów.
3. W sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie:
..............................................................(Imię i nazwisko);
..............................................................(Imię i nazwisko);
..............................................................(Imię i nazwisko);
Zebranie Założycielskie ustaliło, że tymczasowa siedziba stowarzyszenia będzie się mieściła w
……………………………………………………………….
przy
ul.
………………………………………………………
Na tym Zebranie Założycielskie zakończono.

Przewodniczący

Protokolant

………………………….

…………………….

PRZYKŁAD
Wniosek o dokonanie wpisu zmiany adresu
Przykład
Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ………………………………………… informuje,
że z dniem………………………………20...r. nastąpiła zmiana siedziby Stowarzyszenia
z dotychczasowej w…………………… przy ul. ……………………,Nr...
na aktualną w …………………… przy ulicy ………………………………Nr…...

Sekretarz
………………………………

Prezes
………………………………

PRZYKŁAD
Uchwała Nr ……..
Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
………………………………………………..
z dnia …………………
w sprawie utworzenia …………………………………………………………

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.

U.

z

2001r.

Nr

79,

poz.

855

ze

zm.)

Zebranie

Założycielskie

………………………………………..uchwala co następuje.
§ ……
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu …………………………….
w ………………. Postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi
………………………….z siedzibą w ……………………………………….
§ ………
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało…………..
członków.
§ …….
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
…………………………….

Przewodniczący
……………………………

PRZYKŁAD
Uchwała Nr ……………
Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia
……………………………………………….
z dnia ………………………
w sprawie uchwalenia statutu ……………………………………………………….

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm. Zebranie Założycielskie ……………………………………….
w …………. uchwala co następuje:
§ ……..
Przyjmuje się statut ………………………………………. Za przyjęciem uchwały głosowało
……………obecnych na zebraniu.
§ ……..
Statut ………………………………………..stanowi załącznik do uchwały.
§ ……
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
………………………..

Przewodniczący
……………………

PRZYKŁAD
Uchwała Nr …………….
Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia
………………………………………………
z dnia ……………..

w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego……………………………………………….

Na postawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 877 ze zm.).
Założyciele

………………………………w

……………….w

głosowaniu………………..uchwala co następuje:
§…….
Wybiera się Komitet Założycielski …………………………………… w składzie:
1…………………………….
2…………………………….
3……………………………
§…………….
Upoważnia się Komitet Założycielski, o którym mowa w § … , do dokonanie czynności
związanych z rejestracją ………………………….w ………………………………………….
§ …………….
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
……………………………….

Przewodniczący
…………………………………….

PRZYKŁAD
Słupca , dnia …………………………
……………………………………………
……………………………………………
(wnioskodawca – Komitet Założycielski
oraz nazwa i adres tworzonego podmiotu)
Starosta Powiatu
…………………………

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych, działających w
formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej stowarzyszenia,
którego nazwa brzmi następująco ……………………………………………………………
………………………, utworzonego w drodze uchwały Zebrania Założycielskiego w dniu
…….…………………….
Komitet Założycielski stowarzyszenia o następującej nazwie …………………………………………………
………..…………………………………, którego adres jest następujący: ……………………………………………….

……………………………………………, zawiadamia, iż w dniu ………………………….. Członkowie – Założyciele, ww.
podmiotu podjęli uchwałę o jego utworzeniu i wnosi o wpisanie stowarzyszenia do ewidencji klubów
sportowych, działających w formie stowarzyszenia których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę ………………………………………...
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Podpisy
członków Komitetu Założycielskiego
*niepotrzebne skreślić

Załączniki:*
1. protokół Zebrania Założycielskiego,
2. uchwały Zebrania Założycielskiego (o utworzeniu Klubu, o uchwaleniu statutu Klubu, o
wyborze członków Komitetu Założycielskiego),
3. lista obecności członków na Zebraniu Założycielskim,
4. lista członków założycieli Klubu**,
5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
6. dokument, z którego wynika tytuł Klubu do korzystania z lokalu, pod adresem którego
będzie znajdował się Klub,
7. dwa egzemplarze tekstu jednolitego statutu

