
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

1) Stowarzyszenie nosi nazwę Polish American Sports Association.

2) Terenem dzialalnosci Stowarzyszenia jest obszar StanowZjednoczonych, zas siedziba Zarzadu jest miasto Garwood 

w stanie New Jersey.

3) Stowarzyszenie jest organizacja Non-Profit, zarejestrowanymw Stanie New Jersey, posiadajacym osobowosc prawna.

4) Stowarzyszenie opiera swoja dzialalnosc na pracy spolecznej lecz do prowadzenia swych spraw moze zatrudniac 

pracownikow.

5) Stowarzyszenie wspolpracuje z PKOL, Wspolnota Polska, i innymi podmiotami upowszechniajacymi idee olimpijska.

Rozdzial 2
Cele, zadania oraz sposoby ich realizacji.

6) Do podstawowego zakresu dzialania Stowarzyszenia nalezy :

a) Propagowanie idei olimpijskiej.

b) Popularyzowanie Letnich i Zimowych Igrzysk Polonijnych.

c) Popularyzowanie wybitnych zawodnikow, trenerow,dzialaczy oraz osiagniec szkoleniowych.

d) Wzmacnianie wiezi sportu z nauka, kultura i sztuka.

e) Popularyzacja roznych form aktywnosci ruchowej wsrod dzieci, mlodziezy i osob doroslych, w tym takze sprawnych 

inaczej.

7) Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez :

a) Stwarzanie forum dyskusyjnego oraz prowadzenie wlasnej strony internetowej w celu omawiania wartosci ruchu 

olimpijskiego, rozwoju sportu i wszelkich zwiazanych z nim zjawisk.

b) Spotkania z dzialaczami zycia spolecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz z pracownikami kultury fizycznej.

c) Spotkania z olimpijczykami i dzialaczami ruchu olimpijskiego.

d) Dyskusje zwiazane z przebiegiem i organizacja Igrzysk Polonijnych, oraz biezacymi sprawami dotyczacymi 

problemow polskiego ruchu olimpijskiego, sportu jak rowniez sportu polonijnego.

e) Organizowanie konkursow (quizow) wiedzy olimpijskiej.

f) Organizowanie zawodow sportowych, imprez na swiezym powietrzu i imprez kulturalno-towarzyskich.

g) Utrzymywaniem scislej wspolpracy z prasa, radiem i telewizja.

h) Podejmowanie innych akcji upowszechniania sportu polonijnego i Igrzysk Polonijnych w Polsce w szczegolnosci.

Rozdzial 3
8) Działalność :

a) Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza wedlug ogolnych zasad okreslonych w odrebnych 

przepisach.

b) Dochod z dzialalnosci Stowarzyszenia sluzy do realizacji celow statutowych i nie moze byc przeznaczony do podzialu 

między czlonkow.

Rozdzial 4
Czlonkowie Prawa i Obowiazki.

9) Czlonkowie Stowarzyszenia dziela sie na :

a) Zwyczajnych

a) Wspierajacych

a) Honorowych

10) Czlonkiem zwyczajnym moze byc pelnoletnia osoba zamieszkala na stale na terenie Stanow Zjednoczonych lub za 

granica.

11) Czlonkiem wspierajacym moze byc osoba fizyczna lub prawna popierajaca cele Stowarzyszenia, udzielajaca mu 

pomocy finansowej lub rzeczowej. Czlonkowie wspierajacy zbiorowi (Osoby prawne ) uczestnicza w dzialalnosci 

Stowarzyszenia poprzez swoich reprezentantow.

12) Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia moze byc osoba fizyczna, szczegolnie zaslozona dla propagowania idei 



olimpijskiej oraz w szczegolnosci zaslozona w dzialalnosci i wynikach sportowych osiaganych w ramach 

reprezentowania Stowarzyszenia. Godnosc czlonka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wnioisek Zarzadu. 

Czlonkowie honorowi zwolnieni sa od placenia skladek czlonkowskich.

13) Czlonkowie zwyczajni i honorowi maja prawo do :

a) Czynnego i biernego wyboru do wladz Stowarzyszenia.

b) Oceniania dzialalnosci Stowarzyszenia i jego wladz.

c) Udzialu we wszystkich przedsiewzieciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

14) Czlonkowie wspierajacy maja wszystkie prawa czlonkow zwyczajnych i honorowych z wyjatkiem czynnego i biernego

prawa wyborczego.

15) Czlonkowie Stowarzyszenia sa zobowiazani do :

a) Aktywnego udzialu w realizacji celow.

b) Przestrzegania postanowien statutu i uchwal wladz Stowarzyszenia.

c) Regularnego oplacania skladek czlonkowskich.

16) Czlonkowstwo wygasa przez :

a) Dobrowolne wystapienie ze Stowarzyszenia zgloszone Zarzadowi na pismie lub e-mailem.

b) Skreslenie z listy czlonkow z powodu ciaglego nieoplacania skladek czlonkowskich przez okres dluzszy niz 12 

miesiecy, dlugotrwalego nie uczestniczenia w dzialalniosci statutowej.

c) Smierc czlonka Stowarzyszenia.

17) Skreslenia z listy czlonkow Stowarzyszenia dokonuje Zarzad a odwolania od tej decyzji rozpatruje Walne 

Zgromadzenie.

Rozdzial 5
18) Wladzami Stowarzyszenia sa :

a) Prezes i vice-Prezes Stowarzyszenia.

b) Zarzad Stowarzyszenia.

c) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

19) Kadencja Zarzadu Stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybor odbywa sie w glosowaniu tajnym w zaleznosci od 

postanowienia Walnego Zgromadzenia.

20) Uchwaly wladz podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosow przy obecnosci co najmniej 1/3 ogolnej liczby 

uprawnionych do glosowania.

21) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

a) Walne Zgromadzenie moze byc zwyczajne lub nadzwyczajne.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie nie rzadziej niz raz w roku i zwolywane jest przez Zarzad.

22) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moze byc zwolywane na wniosek Zarzadu lub czlonkow zwyczajnych i obraduje

nad sprawami, dla ktorych zostalo zwolane.

23) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:

A) Uchwalenie programu dzialalnosci Stowarzyszenia.

b) Wybor Zarzadu Stowarzyszenia.

C) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan przedkladanych przez Zarzad.

D) Dokonywanie zmian w Statucie.

E) Nadawanie godnosci czlonka honorowego Stowarzyszenia.

F) Rozpatrywanie odwolan od decyzji o skresleniu z Stowarzyszenia.

G). Uchwalanie wysokosci i form oplacania skladek czlonkowskich.

H) Zatwierdzenie sprawozdan finansowych.

I) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw wniesionych przez Zarzad.

J) Podjecie uchwaly w sprawie rozwiazania Stowarzyszenia.

24)

1- Uchwaly Walnego Zgromadzenia dla swej waznosci podejmowane sa :

a) w pierwszym terminie zwykla wiekszoscia glosow przy niezbednej 1/3 ogolnej liczby czlonkow Stowarzyszenia,

b) w drugim terminie wiekszoscia glosow obecnych na zebraniu bez wzgledu na frekwencje.



2 – Zarzad zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu na 14 dni przed okreslonym terminem.

25) Zarzad Klubu.

a) Zarzad Stowarzyszenia sklada sie z 7 czlonkow wybieranych przez walne Zgromadzenie.

b) Bezposrednio po wyborach Zarzad konstytuuje sie wybierajac ze swego grona :

– Prezesa

– Pierwszego wiceprezesa

– Drugiego wiceprezesa do spraw kontaktow z zagranica

– Skarbnika

– Sekretarza

– czterech przewodniczacych komisji poszczegolnych dyscyplin sportowych.

c) Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w miare potrzeby,nie rzadziej jednak niz 2 razy w roku.

26)

1- Zarzad kieruje dzialalnoscia Stowarzyszenia w

okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami.

2- Do kompetencji Zarzadu nalezy:

a) Kierowanie biezaca dzialalnoscia Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi Walnych 

Zgromadzen.

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz.

c) Opracowywanie propozycji programow dzialania dla Walnego Zgromadzenia.

d) Opracowywanie i realizacja planow pracy i budzetu.

e) Opracowywanie sprawozdan z dzialalnosci oraz wnioskow w celu przedlozenia ich Walnemu

Zgromadzeniu.

f) Przyjmowanie i skreslanie czlonkow Stowarzyszenia.

g) Przedkladanie Walnemu Zgromadzeniu wnioskow o nadanie godnosci czlonka honorowego.

h) Zwolywanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzen.

i) Organizacja Biura Zarzadu Stowarzyszenia i zatrudnianie pracownikow.

j) Decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzezonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 6
Majatek i Fundusze

27) Majatek Stowarzyszenia stanowia nieruchomosci, mienie ruchome i fundusze.

28) Na fundusze Stowarzyszenia skladaja sie:

A) Wplywy ze skladek czlonkowskich.

b) Zapisy, darowizny,spadki, dotacje.

c) Wplywy ze zbiorek publicznych organizowanych z zachowaniem odpowiednich przepisow.

d) Dochody z dzialalnosci gospodarczej.

29)Umowy, zobowiazania, pelnomocnictwa i inne akty prawne podpisuja w imieniu Stowarzyszenia Prezes lub Vice-

Prezes, zas dokumenty zwiazane z finansami Skarbnik, Prezes lub Vice Prezes Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Postanowienia Ogolne Uchwaly w sprawie zmiany statutu oraz rozwiazania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie wiekszoscia glosow przy obecnosci co najmniej 1/3 osob uprawnionych do glosowania.

30) Stowarzyszenie uzywa pieczeci: Polish American Sport Association USA 213 Maple Street Garwood, New Jersey 

07027 USA

31) W razie podjecia uchwaly o rozwiazaniu sie Stowarzyszenia, walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu 

majatku i powola Komisje Likwidacyjna. Uchwala Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu

majatku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez wladze rejestracyjna.


