
 

 

S T A T U T 
 

TOWARZYSTWA  SPORTOWEGO RELAKS W MŁAWIE 
 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  1 
 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 
 
 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie”, w skrócie  „TS 

Relaks  w Mławie” i zwane jest dalej „Towarzystwem”. 

 
§ 2. 

1. Towarzystwo jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, 

upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w środowisku w którym 

działa. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w zakresie pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy z 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, której celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 
§ 3. 

Terenem działania Towarzystwa jest miasto Mława, a siedzibą Biuro Towarzystwa 

Mława ul. Sienkiewicza /korty tenisowe/. 

 
§ 4. 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada 

osobowość prawną. 

 
§ 5. 

1. Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Towarzystwo może posiadać własny sztandar. 
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ROZDZIAŁ  2 

 
CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA 

 
 

§ 6. 
Celem Towarzystwa jest: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub osiedla oraz pracowników zakładów pracy 

i ich rodzin. 

3. Kształtowania wśród osób fizycznych zrzeszonych w Towarzystwie patriotyzmu i 

walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania 

obowiązków społecznych i obywatelskich. 

 

§ 7. 

Towarzystwo stosuje następujące środki działania: 

1. Współdziała w realizacji terenowego programu upowszechniania kultury fizycznej, 

wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków 

uprawiania kultury fizycznej oraz  wszelkich form aktywnego wypoczynku. 

2. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 

specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań 

członków. 

3. Organizuje zloty, festyny, konkursy, spartakiady oraz inne masowe imprezy 

sportowo-rekreacyjne. 

4. Organizuje naukę w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji 

fizycznej. 

 
§ 8. 

Towarzystwo realizuje swoje zadania we współdziałaniu z: kierownictwem i radami 

szkół, organami rządowymi i samorządowymi, innymi organizacjami i związkami 

sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń. 

 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

ZASADY  DZIAŁANIA 
 

§ 9. 

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich 
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członków, pomocy materialnej i organizacyjnej członków, działaczy, 

rodziców, uczniów oraz innych osób, bazie sportowo-rekreacyjnej jednostek 

samorządu terytorialnego. Do prowadzenia swoich spraw ognisko może zatrudniać 

pracowników. 

 

 

 
ROZDZIAŁ  4 

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA  I OBOWIĄZKI 

 
 

§ 10. 
Rodzaje członków 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

     1/ zwyczajnych, 

     2/ uczestników 

     2/ wspierających 

§ 11. 

Członkowie zwyczajni 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski, który 

złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i składkę i zostanie przyjęty 

przez Zarząd Towarzystwa. 

2. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

      1/ uczestniczyć w walnych zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz 

wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 

     2/ brać czynny udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 

     3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa, 

     4/ korzystać z wszelkich urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez  

Zarząd Towarzystwa, 

     5/ korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Towarzystwa a 

wynikających z działalności Towarzystwa, 

3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

     1/ przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa, 

     2/ regularne opłacanie składek członkowskich, 

     3/ branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa, 

     4/ propagowanie celów Towarzystwa, 

     5/ przejawianie troski o majątek Towarzystwa. 
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§ 12. 

Członkowie uczestnicy 

1. Członkiem uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia w wieku od 

14 lat, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 

Towarzystwa, za zgodą swego ustawowego opiekuna. 

2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo 

wyborcze. 

§ 13. 

Członkowie wspierający 

1. Członkiem wpierającym Towarzystwo może być osoba prawna, która popiera 

działalność Towarzystwa i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej 

deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

     1/ brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnych zebraniach 

Towarzystwa – z głosem doradczym, 

     2/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa, 

     3/ korzystać z uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa. 

4. Do obowiązków członków wspierających należy: 

     1/ propagowanie i popieranie celów statutowych Towarzystwa, 

     2/ regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych 

zadeklarowanych świadczeń, 

     3/ przestrzeganie postanowień statutu. 

 
§ 14. 

Utrata członkostwa 

1. Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek: 

     1/ wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie, 

     2/ skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, 

     3/ wykluczenie członka zwyczajnego uchwałą Zarządu Towarzystwa za 

nieprzestrzeganie postanowień statutu, bądź działanie na szkodę Towarzystwa, 

     4/ skreślenia z listy członków wspierających z powodu nie opłacania 

zadeklarowanych składek członkowskich za okres 1 roku, 

     5/ utraty osobowości prawnej, 

    6/ rozwiązania się Towarzystwa. 
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ROZDZIAŁ 5 
 

WŁADZE OGNISKA 
 

 

§ 15. 

1. Władzami Towarzystwa są: 

     1/  Walne Zebranie, 

     2/ Zarząd, 

     3/ Komisja Rewizyjna.  

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. 

3. Kadencja władz trwa cztery lata. 

4. Członkowie władz są wybierani spośród członków zwyczajnych będących 

członkami zwyczajnymi nieprzerwanie od co najmniej 3 lat. Członkowie władz  

pełnią swe funkcje społecznie. 

5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz 

Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 

wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania. W razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

6. Zakazuje się łączenia przez tę samą osobę lub członka funkcji w komisji rewizyjnej 

z funkcją w zarządzie. Zakazuje się również pełnienia funkcji w zarządzie przez 

członka rodziny lub krewnego osoby zasiadającej w komisji rewizyjnej. Ponadto w 

komisji rewizyjnej i zarządzie mogą zasiadać tylko osoby nie karane za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

7. Członek władz Towarzystwa – Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być 

zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu jeżeli nie wykonuje 

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł 

zaufanie wyborców. 

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej, podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością głosów 2/3 przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku 

zawieszenia w czynnościach – władze te określają czas, na który członek został 

zawieszony. 

9. Mandat członka władz Towarzystwa wygasa przed upływem kadencji w razie: 

     1/ rezygnacji z mandatu, 
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     2/ Uchwały Zarządu Towarzystwa, 

     3/ odwołania ze składu, 

     4/ utraty praw obywatelskich, 

     5/ utraty członkostwa. 

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród 

wyróżniających się społeczną aktywnością członków Towarzystwa, z tym że ich 

liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

11. Władze Towarzystwa zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz 

organizacyjnej, informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i 

rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi dotyczące działalności, stwarzać ogólne 

warunki do pełnego udziału w pracach Towarzystwa – wszystkich jego członków. 

 
§ 16. 

Walne Zebranie 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa lata 

dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru 

władz oraz ustalenia kierunku działania na okres kadencji. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd 

Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków 

nie później niż na 10 dni przed datą zebrania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa na 

skutek: 

     1/ uchwały Zarządu Towarzystwa, 

     2/ żądania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,  

     3/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Towarzystwa. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca 

od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla 

których zostało zwołane. 

7. Walne Zebranie Towarzystwa jest prawomocne w przypadku obecności w 

pierwszym terminie co najmniej 1/2  liczby uprawnionych do głosowania, a w 

drugim terminie – podanym w zawiadomieniu – bez względu na ilość uprawnionych. 

8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni 

Towarzystwa. Każdy uprawniony ma jeden głos. 
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9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

     1/ przedstawiciele członków wspierających, 

     2/ osoby zaproszone przez Zarząd. 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

     1/ uchwalanie programu działania, 

     2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Towarzystwa oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Towarzystwa, 

     3/ udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 

     4/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

     5/ uchwala statut lub zmiany w nim, 

     6/ podejmuje uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, 

     7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i członków zwyczajnych. 

§ 17. 

Zarząd Towarzystwa 

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zebraniami i odpowiada 

za swą pracę przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

     1/ reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

     2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

     3/ kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, 

     4/ opracowywanie okresowych planów działania na podstawie wytycznych 

zawartych w uchwale Walnego Zebrania,  

     5/ ustalenie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących 

wewnętrznej działalności Towarzystwa, 

     6/ uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i 

funduszami Towarzystwa, 

     7/ składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem, 

     8/ powołanie komisji problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych jako 

organów doradczych Zarządu, 

     9/ zwoływanie Walnych Zebrań, 

    10/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i 

uczestników oraz wspierających Towarzystwo, 
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    11/ uchwalanie wysokości składek członkowskich Towarzystwa oraz innych 

świadczeń na rzecz Towarzystwa. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

6. Spory wynikłe między członkami Towarzystwa rozpatruje Zarząd, którego decyzja 

jest ostateczna. 

 

§ 18. 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 

Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Towarzystwa. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu 

Towarzystwa bądź związane z Towarzystwem umową o pracę. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu Towarzystwa. 

6. Komisja Rewizyjna Towarzystwa działa kierując się statutem Towarzystwa i 

uchwalonym przez siebie regulaminem. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy: 

     1/ przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności 

Towarzystwa, 

     2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w 

działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

     3/ składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Towarzystwa oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

     4/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 

przedsięwzięć Zarządu, jeśli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą 

spowodować nieprawidłowości w działaniu Towarzystwa, 

     5/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Towarzystwa – względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w 

przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi 

interesami Towarzystwa działań Zarządu. 

8. Komisja Rewizyjna Towarzystwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo 

powoływania biegłych księgowych. 
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ROZDZIAŁ  6 
 

WYRÓŻNIENIA  I  KARY 
 
 

§ 19. 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa przyznawane są wyróżnienia. 

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd 

Towarzystwa. 

§ 20. 

1. W razie naruszenia postanowień statutu, Zarządowi Towarzystwa przysługuje 

prawo wymierzania następujących kar: 

     1/ upomnienia, 

     2/ nagany, 

     3/ zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 3 lat, 

     4/ wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu Towarzystwa o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo 

odwołania się do Zarządu Towarzystwa w terminie do 30 dni. 

3. Uchwała Zarządu Towarzystwa o ukaraniu jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ  7 
 

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  TOWARZYSTWA 
 
 

§ 21. 

1. Na majątek Towarzystwa składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

     1/ dotacje, 

     2/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

     3/ inne wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, 

     4/ darowizny, zapisy. 

3. Do występowania w imieniu Towarzystwa jako osoby prawnej uprawniony jest 

Zarząd Towarzystwa. 

4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i 

podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa w tym prezesa lub skarbnika. 

5. Wszelkie dochody przeznaczone mogą być wyłącznie na działalność pożytku 

publicznego. 
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6. Zakazuje się: 

     1/ przekazywania lub wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków 

Towarzystwa, pracowników, członków organów oraz osób im bliskich na innych 

zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z Towarzystwem, 

     2/ udzielania pożyczek członkom, członkom organów Towarzystwa, pracownikom 

lub rodzinom wymienionych osób, 

     3/ dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów 

towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie, członkowie 

organów, pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób, 

     4/ wykorzystywania majątku Towarzystwa przez jej członków, członków jej 

organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych 

osób. 

 
 

ROZDZIAŁ  8 
 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 
 

§ 22. 

1. Towarzystwo może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w ramach 

służących realizacji celów statutowych. 

2. Rodzaj działalności leży w gestii Zarządu Towarzystwa. 

3. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu. 

 
 

ROZDZIAŁ  9 
 

ZMIANA  STATUTU  I ROZWIĄZANIE  SIĘ  TOWARZYSTWA 
 
 

§ 23. 

1. Zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia 

przez władzę rejestracyjną. 

2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach w statucie wymaga większości 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 


