
 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1) Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS (zwane dalej Stowarzyszeniem) jest 
stowarzyszeniem zrzeszającym osoby prowadzące lub zaangażowane w szkółki lub akademie 
piłkarskie.    

2) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, z siedzibą Stowarzyszenia na  
ul. Marynarskiej 11, 00-001 Warszawa. 

3) Przedstawiciele uprawnieni do reprezentacji Stowarzyszenia: 
- Piotr Matecki, Prezes Zarządu, 
- Damian Stopa, Członek Zarządu, 
- Jakub Szcześniak, Członek Zarządu. 
Przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. 

4) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, 
niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).  

§ 2. Cele i środki działania 

1) Celem Stowarzyszenia jest:  
a) budowanie silnej, aktywnej, niezależnej organizacji, skupiającej szkółki i akademie piłkarskie, 
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
c) rozwój organizacyjny i szkoleniowy szkółek i akademii piłkarskich, 
d) budowanie prestiżu szkółek i akademii piłkarskich, 
e) edukacja i podnoszenie kwalifikacji trenerów, 
f) opiniowanie projektów regulaminów, zmian przepisów dotyczących piłki nożnej, 
g) wspieranie projektów społecznych, 
h) wsparcie promocji sportu oraz działalności szkółek i akademii piłkarskich, w tym działań 

marketingowych, 
i) wzmacnianie współpracy między szkółkami i akademiami piłkarskimi, 
j) nawiązywanie i utrzymywanie korzystnych i pozytywnych relacji, 
k) podwyższenie poziomu sportowego treningów piłkarskich, 
l) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-sportowych 

dzieci i młodzieży.  
2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie zajęć, treningów, szkoleń, warsztatów, kursów, pokazów, 
b) organizowanie imprez sportowych, kongresów, targów, wykładów, 
c) zwiększanie możliwości treningowych dla dzieci i młodzieży, 
d) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania 

Stowarzyszenia, 
e) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową 

Stowarzyszenia, 
f) prowadzenie stron, portali internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi, 
g) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-sportowych 

kierowanych do dzieci i młodzieży, 
h) opracowanie zasad współpracy i przechodzenia zawodników pomiędzy klubami, 
i) konsultowanie wdrażanej metodologii szkolenia, wymiana doświadczeń, opiniowanie 

wdrażanego Narodowego Modelu Gry PZPN, 
j) tworzenie lig lub rozgrywek dla poszczególnych kategorii wiekowych osób uprawiających sport, 
k) organizację ogólnopolskich turniejów piłkarskich, 
l) organizację stażów krajowych i zagranicznych, 
m) tworzenie innowacyjnych programów treningowych, 
n) wsparcie prawne w zakresie ochrony wizerunku, praw własności intelektualnej, 
o) organizację i koordynację zakupów sprzętu technicznego, 
p) współpracę w zakresie organizacji obozów, kolonii, półkolonii sportowych, 
q) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, w kraju i za granicą oraz 

organizacjami i władzami sportowymi, 
r) współpracę z placówkami i władzami oświatowymi, 
s) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej, 
t) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 



 

 

§ 3. Członkostwo 

1) Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać Szkółka lub Akademia Piłkarska, osoba 
prawna lub osoba fizyczna, która złoży na piśmie Deklarację Członkowską i zostanie uchwałą 
Zarządu przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.  

2) Szkółka lub Akademia Piłkarska, a także osoba prawna mogą działać w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela.  

3) Członkostwo zawierane jest na czas jednego roku (dwunastu miesięcy) od momentu 
zarejestrowania Członka Wspierającego przez Zarząd Stowarzyszenia.   

4) Szkółka lub Akademia Piłkarska będąca Członkiem Wspierającym jest zobowiązana do dołączenia 
listy czynnych zawodników do Deklaracji Członkowskiej. 

5) Przez czynnego zawodnika, o którym mowa w § 3 pkt 4, rozumie się zawodnika, który w dniu 
przystąpienia Szkoły lub Akademii Piłkarskiej do Stowarzyszenia posiada aktualną umowę zawartą 
ze Szkółką lub Akademią, która nie została wypowiedziana. W celach weryfikacyjnych, Szkółka lub 
Akademia Piłkarska, na żądanie Stowarzyszenia, udostępni mu wszystkie umowy zawarte ze 
swoimi zawodnikami.  

6) Przedłużenie członkostwa odbywa się poprzez złożenie nowej Deklaracji Członkowskiej. 
7) Szkółka lub Akademia Piłkarska będąca Członkiem Wspierającym, do nowej Deklaracji 

Członkowskiej, o której mowa w pkt 6, jest zobowiązana dołączyć zaktualizowaną listą czynnych 
zawodników (stan czynnych zawodników na dzień złożenia nowej Deklaracji Członkowskiej).  

8) Wysokość składki członkowskiej dla Szkółek lub Akademii Piłkarskich jest zależna od liczby 
czynnych zawodników w Szkółce lub Akademii i wynoszą odpowiednio:  
a) 100 zł/msc – dla Członka Wspierającego, którego Szkółka lub Akademia liczy mniej niż 200 

czynnych zawodników niezależnie od kategorii wiekowej.  
b) 200 zł/msc – dla Członka Wspierającego, którego Szkółka lub Akademia liczy od 201 do 400 

czynnych zawodników niezależnie od kategorii wiekowej.  
c) 300 zł/msc – dla Członka Wspierającego, którego Szkółka lub Akademia liczy powyżej 400 

czynnych zawodników niezależnie od kategorii wiekowej.   
9) Wysokość składki członkowskiej dla osoby fizycznej wynosi 50 zł/msc.  
10) Wysokość składki członkowskiej dla osoby prawnej, niebędącej Szkółką lub Akademią Piłkarską 

wynosi 500 zł/msc.  
11) Płatności należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca na podstawie noty księgowej, przelewem 

na konto Stowarzyszenia nr XXX tytułem: Nazwa Szkółki lub Akademii Piłkarskiej, osoby prawnej 
lub imię i nazwisko osoby fizycznej z dopiskiem jakiego miesiąca dotyczy składka.      
 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1) Źródła powstania majątku Stowarzyszenia są opisane w jego statucie w Roz. V, § 30, pkt. 1. 
 

2) Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 
(słownie: dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania.   
 

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności 
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Stowarzyszenia.  


