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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec, posługujące się również nazwą skróconą

–

Harpagan Sosnowiec, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną
i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustaw.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
2. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być

jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Sosnowiec oraz województwa śląskiego. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami miasta.
4. Stowarzyszenie może także brać udział w imprezach organizowanych poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej oraz samemu organizować bądź współorganizować takie
imprezy.
5. Zakresem działania Stowarzyszenia jest promowanie i upowszechnianie biegania oraz

propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawniania rekreacji ruchowej i sportu
wśród mieszkańców Sosnowca.

§3
1.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieoznaczony.

2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać
biura.

§4
1.

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji,
których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz związków
sportowych.

2.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów
członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§5

1.

Stowarzyszenie używa własnych pieczęci, symbolu, barw, odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Symbolem Stowarzyszenia jest biała sylwetka biegacza z prawego profilu w kole, z tłem w
kolorze niebieskim, otoczona zielonym pierścieniem i umieszczonym pod spodem
napisem „HARPAGAN SOSNOWIEC” oraz mniejszym elementem, tj. literą „H” w zielonym
kole, umieszczona u góry obok pierścienia po prawej stronie. Element graficzny symbolu
oraz napis „HARPAGAN SOSNOWIEC” mogą być używane w sposób rozłączny w
zależności od potrzeb wizualnej identyfikacji Stowarzyszenia zgodnie z Księgą znaków.
Wzór symbolu Stowarzyszenia odzwierciedla załącznik nr 1 do Statutu.
3.

Posługiwanie się nazwą i znakiem graficznym Stowarzyszenia przez osoby inne niż
członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele, działania i sposoby ich realizacji.
§6
Celami Stowarzyszenia są:

a) promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
b) promowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Sosnowiec,
c) organizowanie zawodów sportowych,
d) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu

w społeczeństwie,
e) dbanie o rozwój sprawności fizycznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży,
f) konsolidowanie środowiska biegaczy,
g) wspieranie inicjatyw związanych z promocją biegania na terenie kraju i za granicą,
h) wsparcie merytoryczne dla początkujących biegaczy,
i) promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
j) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przy zbiórce

potrzebnych funduszy,
k) promowanie zdrowego trybu życia.

§7

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
a) wspólne treningi i obozy przygotowawcze,
b) organizowanie konkursów, festynów, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz

różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
c) udział we wszelkich przedsięwzięciach o charakterze sportowym mogących pomóc w

realizacji celów statutowych,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
e) organizowanie przedsięwzięć o charakterze marketingowo-promocyjnym,
f) prowadzenie portalu harpagansosnowiec.pl,
g) tworzenie i organizowanie innych sekcji sportowych wynikających z zapotrzebowania

społecznego,
h) organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych w

Stowarzyszeniu na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i zagranicą,
i) prowadzenie działalności integrującej środowisko biegaczy,
j) organizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia,
k) współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działalności.
l) dobrowolne zrzeszanie członków zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

m) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi ,
n) współdziałanie z władzami terytorialnymi i organami samorządowymi, instytucjami oraz

organizacjami społecznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
o) współpracę ze środkami masowego przekazu – radiem, telewizją i poprzez sieci

internetowe,
p) promowanie,

wspieranie,

organizowanie

i

realizowanie

profilaktycznych

zajęć

o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki.
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia, która:
a) wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej nie

później niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgodą

rodzica lub opiekuna prawnego bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do

Stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym Statucie, bez prawa udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie: zebraniach, zjazdach, konferencjach,
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że głos stanowiący oraz czynne i
bierne prawo wyborcze posiadają tylko pełnoletni członkowie zwyczajni,
b) zgłaszania własnych uwag i wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zebranie

członków,
c) noszenia odznaki, emblematów, posiadania legitymacji o ile zostaną ustanowione oraz

używania nazwy i znaków graficznych Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formach i zakresie określonym uchwałami jego

Zarządu,
e) korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia,
f) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia oraz składać wnioski i postulaty wobec jego

władz,
g) reprezentować Stowarzyszenie w imprezach sportowych i innych.

§ 11
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i o jego majątek.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje

pomoc

finansową,

rzeczową

lub

merytoryczną

w

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd

Stowarzyszenia nie później niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.
3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem

upoważnionego przedstawiciela.

4.

Członkowie wspierający mają prawo i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem

biernego i czynnego prawa wyborczego, szczególnym ich obowiązkiem jest wywiązanie się z
zadeklarowanych świadczeń.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w

działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają prawo, na zaproszenie Zarządu, uczestniczyć z głosem

doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się
po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub przynajmniej
10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.\

§ 14

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu:

- w razie istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał Zarządu, a także umyślnego
działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
- uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków członkowskich,
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) rozwiązania Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu ze
Stowarzyszenia przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków za
pośrednictwem Zarządu. Termin na wniesienie odwołania biegnie od chwili doręczenia
niniejszej uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 16
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów przy udziale minimum 50% członków Stowarzyszenia. Do władz
Stowarzyszenia mogą kandydować wszyscy chętni, obecni na walnym zebraniu członkowie.
Z grupy zgłoszonych osób, każda poszczególna kandydatura jest głosowana indywidualnie. Do
Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne

lub nadzwyczajne.
a) Zwyczajne – raz do roku zwoływane przez Zarząd
b) Nadzwyczajne – zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny

wniosek minimum 50% członków Stowarzyszenia
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało

zwołane. Powinno być zwołane w ciągu 30 dni od wystąpienia w tej sprawie.
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

a) z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – pozostali członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie
honorowi oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Ustalanie głównych kierunków i strategii działalności Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

oraz ocena działalności Władz Stowarzyszenia.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
5. Wybór i odwołanie władz stowarzyszenia.
6. Zmiana Statutu.
7. Rozstrzyganie w sprawach majątkowych.
8. Decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił innych władz Stowarzyszenia.
9. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 19
1. Czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków - Zarząd

zawiadamia pisemnie członków (dopuszczalna jest forma elektroniczna –np. e-mail), co
najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać

informację na czyje żądanie jest zwoływane.
§ 20
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmowania uchwał w pierwszym
terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie,
bez względu na liczbę uczestników zebrania.

§ 21

Głosowanie nad absolutorium jest jawne. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne
może uchwalić Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
§ 22
Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad
Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad
i protokolanta.

§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 9 członków, wybranych przez Walne Zebranie

Członków na roczną kadencję.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
4. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu (w miejsce ustępujących

członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej jak 1/3
członków pochodzących z wyboru.
Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) rezygnacji z mandatu,
b) podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) utraty praw publicznych.

5. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu wynikające z powyższych postanowień zatwierdza
najbliższe Walne Zebranie Członków.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.

Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

4.

Uchwalenie rocznych planów działalności i budżetu.

5.

Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

6.

Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

7.

Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

8.

Ustalanie składek i opłat członkowskich.

9.

Ustalanie regulaminów wewnętrznych.

10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz nadzór nad całokształtem
spraw pracowniczych.
11. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia wynikających z jego
działalności.
12. Zgłaszanie Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec do innych stowarzyszeń i związków,
13. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

§ 25
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę bieżących

potrzeb.
2. Uchwały są ważne przy obecności, co najmniej połowy jego członków uprawnionych do

głosowania i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru w zakresie prowadzonej działalności

i nie podlega organowi zarządzającemu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencję.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego i jego zastępcę.
5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/3

członków pochodzących z wyboru.
6. Wszelkie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej wynikające z powyższych postanowień

zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków.
§ 27

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej należy:
a) czuwanie nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego Zarządu,
b) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia, co

najmniej raz w roku,
c) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
d) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z

kontroli,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i występowanie

z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
f) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały są ważne przy

obecności, co najmniej połowy jej członków i zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe,

należności i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek i opłat członkowskich,
b) dochodów z urządzanych przez Stowarzyszenie imprez,
c) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy
3.c.i

spadki,

d) środków na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Stowarzyszeniu,
e) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
f)

grantów,

g) subwencji osób prawnych i fizycznych,
h) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
i) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
j) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
k) dochodów z własnej działalności statutowej,
l) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych,
m) dotacji,
n) korzyści z ofiarności publicznej.
4. Stowarzyszenie

prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.
5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane

wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo

przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

8. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia

oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie
dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa oraz dodatkowo podpis Skarbnika.
9. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego

upoważnionego członka Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością
2/3 głosów.
§ 30
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia o ile

sprawa była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członkom w terminie 14
dni.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób

likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
4. Majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań zostanie przekazany na rzecz

organizacji działających w sferze pożytku publicznego.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 40
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

