
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

STATUT	SZKOŁY	FUTBOLU	STANIĄTKI	

OBOWIĄZUJĄCY	OD	DNIA	1	LIPCA	2014	ROKU	

	

	

ROZDZIAŁ	I	

Nazwa,	siedziba,	teren	działania	i	charakter	prawny.		

§1	

Stowarzyszenie	 „Szkoła	 Futbolu	 Staniątki”	 zwane	 dalej	 „Stowarzyszeniem”	 działa	

między	 innymi	 na	 podstawie	 ustawy	 z	 dnia	 7	 kwietnia	 1989	 r.	 Prawo	 o	

stowarzyszeniach	 (Dz.U.	 z	 2001	 roku	 nr	 79	 poz.	 855	 ze	 zm.)	 oraz	 postanowień	

niniejszego	statutu,	zwanym	dalej	„Statutem”.		

§2	

Siedzibą	 Stowarzyszenia	 jest	miejscowość	 Staniątki,	 wieś	 w	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	

położona	w	województwie	małopolskim,	w	powiecie	wielickim,	w	gminie	Niepołomice.		

§3	

1.	 Terenem	 działania	 Stowarzyszenia	 jest	 Rzeczpospolita	 Polska,	 ze	 szczególnym	

uwzględnieniem	województwa	małopolskiego.		

2.	 Dla	 realizacji	 celów	 statutowych	 stowarzyszenie	 może	 prowadzić	 działania	 poza	

granicami	kraju	na	terenie	innych	państw,	z	poszanowaniem	tamtejszego	prawa.		

§4	

Stowarzyszenie	 jest	 zrzeszeniem	 osób	 fizycznych,	 prawnych	 oraz	 jednostek	

organizacyjnych	 nieposiadających	 osobowości	 prawnej,	 które	 spełniają	 warunki	

określone	w	Statucie.		

§5	

Stowarzyszenie	posiada	osobowość	prawną.	Powołane	jest	na	czas	nieokreślony.		

§6	

Stowarzyszenie	 ma	 prawo	 posiadania	 i	 używania	 pieczęci	 i	 odznak	 organizacyjnych	

zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.		

§7	

Stowarzyszenie	może	współpracować	z	krajowymi	zagranicznymi	i	międzynarodowymi	

organizacjami	 pozarządowymi	 i	 innymi	 instytucjami	 o	 tym	 samym	 lub	 podobnym	



	

	

profilu	 działania.	 Może	 pozostać	 członkiem	 tych	 organizacji	 na	 zasadach	 pełnej	

autonomii.		

§8	

Działalność	 Stowarzyszenia	 oparta	 jest	 w	 znacznej	 mierze	 na	 pracy	 społecznej	

członków.	 Do	 prowadzenia	 swoich	 działań	 może	 zatrudniać	 pracowników	 oraz	

powoływać	terenowe	jednostki	organizacyjne	Stowarzyszenia.		

	

ROZDZIAŁ	II	

Cele	i	środki	działania		

§9	

Celem	Stowarzyszenia	jest	w	szczególności:		

a.	 prowadzenie	 działalności	w	 zakresie	 kultury	 fizycznej	 i	 sportu	wśród	mieszkańców	

całego	 kraju,	 w	 tym	 młodzieży,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 województwa	

małopolskiego,	oraz	upowszechnianie	aktywnego	stylu	życia	i	czynnego	wypoczynku;		

b.	stwarzanie	właściwych	warunków	do	uprawniania	piłki	nożnej,	oraz	innych	sportów	

w	 tym	 specjalistycznego	 szkolenia	 sportowców,	 w	 tym	 piłkarzy,	 doskonalenia	 ich	

umiejętności;		

c.	 propagowanie	 rozwoju	 piłki	 nożnej	 i	 innych	dziedzin	 sportu,	 otwartości	 i	 tolerancji	

społecznej;	

d.	promocja	sportu	i	turystyki	aktywnej	oraz	rywalizacji	sportowej	wg	zasad	fair	play;		

e.	 organizacja	 zawodów	 i	 imprez	 sportowych	 w	 różnych	 dyscyplinach,	 oraz	 imprez	

turystycznych;		

f.	organizacja	imprez	charytatywnych	i	integracyjnych;		

g.	 stworzenie	 niezależnej	 platformy,	 wspólnej	 dla	 środowisk	 sportowych	 oraz	

wyczynowych	sportowców,	oraz	nawiązanie	współpracy	ze	środowiskami	i	instytucjami	

o	podobnych	celach;		

h.	 wspieranie	 młodych	 talentów	 piłkarskich	 i	 promocja	 młodych	 sportowców	 i	 ich	

osiągnięć;	

i.	 propagowanie	 czynnego	 uprawiania	 sportu,	 jako	 sposobu	 na	 rozwój	 własnej	

osobowości	 oraz	 prowadzenie	 działalności	 edukacyjnej	 w	 tym	 zakresie	 podczas	

organizowanych	wyjazdów;		

j.	 propagowanie	 zdrowego	 trybu	 życia,	 poprzez	 organizowanie	 szeroko	 pojętego	

aktywnego	wypoczynku;		



	

	

k.	 organizacja	 czynnego	wypoczynku	 dla	 dzieci	 i	młodzieży	w	 czasie	 ferii	 zimowych	 i	

letnich;		

l.	szkolenie	i	doskonalenie	kadry	instruktorskiej,	trenerskiej	i	sędziowskiej;		

m.	uczestnictwo	prowadzonych	drużyn	(we	wszystkich	grupach	wiekowych)	w	różnych	

rozgrywkach	ligowych,		

n.	 działania	mające	 na	 celu	 kształtowanie	 postawy	 obywatelskiej	 (korzystanie	 z	 praw	

obywatelskich	w	życiu	codziennym),		

o.	 uwrażliwianie	 naproblemy	 nietolerancji	 i	 dyskryminacji	 oraz	 przeciwdziałanie	

wykluczeniu	oraz	marginalizacji	dzieci	i	młodzieży	w	środowisku	rówieśników,		

p.	 działalność	 w	 zakresie	 zajęć	 sportowych	 na	 rzecz	 osób	 niepełnosprawnych,  r.	

propagowanie	 idei	 ochrony	 środowiska	 (np.	 upowszechnianie	 słuszności	 segregacji	

odpadów	 w	 gospodarstwach	 domowych)	 podczas	 organizowanych	 imprez,	 zajęć	

sportowych	itp.		

§	10	

1.	Stowarzyszenie	realizuje	swe	cele	poprzez	w	szczególności:		

a.	organizowanie	ćwiczeń	i	zajęć	sportowych;	

b.	organizację	zawodów	sportowych	oraz	turystyczno-	rekreacyjnych	i	kulturalnych;		

c.	 prowadzenie	działalności	mającej	 na	 celu	występowanie	 z	wnioskami	 i	 opiniami	do	

właściwych	 władz	 i	 urzędów	 w	 sprawach	 organizacji	 imprez,	 zlotów	 i	 zawodów	

wynikających	z	celów	wymienionych	w	rozdziale	II	§	9	Statutu;		

d.	prowadzenie	działalności	wydawniczej,	w	tym	wydawanie	materiałów	informacyjno	–	

promocyjnych	oraz	edukacyjno	–	szkoleniowych;		

e.	 organizację	 szkoleń,	 prelekcji,	 pokazów	 slajdów	 i	 spotkań	 z	 zawodowymi	

zawodnikami	 sportowymi	 mających	 na	 celu	 propagowanie	 piłki	 nożnej	 i	 innych	

dyscyplin	sportowych;		

f.	 podejmowanie	 działań	 promujących	 młodych	 sportowców	 amatorów	 zwłaszcza	

członków	 Stowarzyszenia,	 takich	 jak	 stworzenie	 im	 możliwości	 brania	 udziału	 w	

zawodach	sportowych;		

g.	 prowadzenie	 własnej	 witryny	 internetowej,	 jako	 ośrodka	 informacji	 o	 działalności	

Stowarzyszenia;	

h.	 współpracę	 z	 innymi	 organizacjami	 krajowymi	 i	 międzynarodowymi	 o	 zbliżonych	

celach	działania	(np.	tzw.	szkółek	partnerskich);		



	

	

i.	organizowanie	i	prowadzenie	wykładów	oraz	zajęć	praktycznych	dla	szkół	oraz	innych	

organizacji	 i	 instytucji	 zainteresowanych	 realizacją	 zadań	 zgodnych	 z	 celami	

wymienionymi	w	rozdziale	II	§	9	Statutu;		

j.	 realizację	własnych	 projektów	 zgodnych	 z	 celami	wymienionymi	w	 rozdziale	 II	 §	 9	

Statutu;	

k.	 opiniowanie	 projektów	 dotyczących	 budowy	 ośrodków	 sportowych,	 oraz	 budowę	 i	

organizację	obiektów		

sportowych;	

l.	 nadawanie	 odznak	 organizacyjnych; m.	 szkolenie	 i	 doskonalenie	 kadry	

instruktorskiej	i	trenerskiej	poprzez	wymianę	doświadczeń	z	trenerami	z	innych	drużyn	

w	tym	również	z	innych	państw;		

n.	organizowanie	kursokonferencji	dla	trenerów;		

o.	prowadzenie	młodzieżowej	ligi	piłki	nożnej	na	boisku	trawiastym	i	na	hali;		

p.	organizowanie	i	uczestnictwo	w	obozach	piłkarskich	dla	dzieci	i	młodzieży;		

r.	 organizowanie	 i	 prowadzenie	 ligi	 piłkarskiej	w	 różnych	 grupach	wiekowych,	w	 tym	

dla	dzieci	w	przedszkolach	i	szkołach	podstawowych,		

s.	prowadzenie	dodatkowych	zajęć	sportowych	piłkarskich	w	formie	indywidualnej,	

t.	organizowanie	wydarzeń	sportowych	dla	firm	i	instytucji.		

	

2.	Stowarzyszenie	realizuje	swoje	cele	–	o	których	mowa	w	ust.	1	niniejszego	paragrafu	–	

w	formie	działalności	odpłatnej	i	nieodpłatnej.		

	

2.1	Działalność	odpłatna	obejmuje	następujący	zakres:	

a.	organizację	zawodów	sportowych	oraz	turystyczno-	rekreacyjnych	i	kulturalnych,		

b.	 organizację	 szkoleń,	 prelekcji,	 pokazów	 slajdów	 i	 spotkań	 z	 zawodowymi	

zawodnikami	 sportowymi	 mających	 na	 celu	 propagowanie	 piłki	 nożnej	 i	 innych	

dyscyplin	sportowych,		

c.	organizowanie	kursokonferencji	dla	trenerów,		

d.	prowadzenie	młodzieżowej	ligi	piłki	nożnej	na	boisku	trawiastym	i	na	hali,		

e.	organizowanie	i	uczestnictwo	w	obozach	piłkarskich	dla	dzieci	i	młodzieży,		

f.	 organizowanie	 i	 prowadzenie	 ligi	 piłkarskiej	w	 różnych	 grupach	wiekowych,	w	 tym	

dla	dzieci	w	przedszkolach	i	szkołach	podstawowych,		



	

	

g.	prowadzenie	dodatkowych	zajęć	 sportowych	piłkarskich	w	 formie	 indywidualnej,	h.	

organizowanie	wydarzeń	sportowych	dla	firm	i	instytucji.		

	

2.2	Pozostały	(inny)	zakres	działalności,	niż	wymieniony	w	ust.	2.1,	a	o	którym	traktują	

cele	 wymienione	 w	 ust.	 1	 niniejszego	 paragrafu,	 zaliczany	 jest	 do	 działalności	

nieodpłatnej.		

	

	

ROZDZIAŁ	III	

Członkowie,	ich	prawa	i	obowiązki		

§	11	

1.	 Członkami	 Stowarzyszenia	mogą	 być	 osoby	 fizyczne	 i	 prawne.	Osoba	prawna	może	

być	jedynie	członkiem	wspierającym	Stowarzyszenia.	

2.	Stowarzyszenie	posiada	członków:		

a)	zwyczajnych;		

b)	wspierających;	

c)	honorowych;	

d)	założycieli.		

§	12	

1.	Członkiem	zwyczajnym	Stowarzyszenia	może	być	 każda	osoba	 fizyczna,	 która	 złoży	

pisemną	deklarację	zawierającą	rekomendację	dwóch	członków	Stowarzyszenia.		

2.	 Przyjęcia	 nowych	 członków	 dokonuje	 zarząd	 Stowarzyszenia	 uchwałą	 podjętą	 nie	

później	niż	w	ciągu	jednego	miesiąca	od	daty	złożenia	deklaracji.		

3.	 Członkiem	 wspierającym	 może	 zostać	 każda	 osoba	 fizyczna	 i	 prawna	 deklarująca	

pomoc	finansową,	rzeczową	lub	merytoryczną	dla	realizacji	celów	Stowarzyszenia.		

4.	 Członkiem	 wspierającym	 staje	 się	 po	 złożeniu	 pisemnej	 deklaracji	 na	 podstawie	

uchwały	 zarządu	 Stowarzyszenia	 podjętej	 nie	 później	 niż	wciągu	 jednego	miesiąca	 od	

daty	złożenia	deklaracji.		

5.	 Członkiem	 honorowym	 Stowarzyszenia	 może	 być	 osoba	 fizyczna,	 która	 wniosła	

wybitny	wkład	w	działalność	i	rozwój	Stowarzyszenia.		

6.	 Członkiem	 honorowym	 staje	 się	 po	 przyjęciu	 uchwały	 przez	 Walne	 Zgromadzenie	

Członków	na	wniosek	zarządu	albo,	co	najmniej	6	członków	Stowarzyszenia.		



	

	

7.	 Członkowie	 -	 założyciele	 Stowarzyszenia	 stają	 się	 członkami	 zwyczajnymi	 z	

momentem	podpisania	deklaracji	członkowskiej.		

8.	Na	zasadach	określonych	przepisami	i	Statutem	członkami	mogą	zostać	cudzoziemcy	

niemający	zamieszkania	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.		

§	13	

Członek	zwyczajny	ma	prawo:	

a.	 czynnego	 i	 biernego	 uczestniczenia	 w	 wyborach	 do	 władz	 Stowarzyszenia;	

b.	 korzystania	 z	 dorobku,	 majątku	 i	 wszelkich	 form	 działalności	 Stowarzyszenia;	

c.	 udziału	 w	 zebraniach,	 wykładach	 oraz	 imprezach	 organizowanych	 przez	

Stowarzyszenie;		

d.	zgłaszania	wniosków	i	postulatów	dotyczące	działalności	Stowarzyszenia.		

§	14	

Członkowie	zwyczajni	mają	obowiązek:		

a.	brania	udziału	w	działalności	Stowarzyszenia	i	w	realizacji	jego	celów;		

b.	uczestniczenia	w	walnym	zgromadzeniu	członków;		

c.	przestrzeganie	statutu	i	uchwał	władz	Stowarzyszenia;		

d.	 regularnego	 opłacania	 składek	 członkowskich	 oraz	 informowania	 zarządu	 o	 każdej	

zmianie	adresu	korespondencyjnego.		

§	15	

1.	 Członkowie	 wspierający	 mają	 obowiązek	 wywiązywania	 się	 z	 zadeklarowanych	

świadczeń,	przestrzegania	Statutu	oraz	uchwał	władz	Stowarzyszenia.		

2.	 Członek	 honorowy	 ma	 prawo	 uczestniczyć	 w	 Walnym	 Zgromadzeniu	 Członków	

Stowarzyszenia	 z	 głosem	 doradczym.	 Członkowie	 honorowi	 są	 zwolnieni	 ze	 składek	

członkowskich.		

3.	 Członkowie	 wspierający	 i	 honorowi	 nie	 posiadają	 czynnego	 i	 biernego	 prawa	

wyborczego,	poza	tym	posiadają	takie	prawa	jak	członkowie	zwyczajni.		

§	16	

1.	Członkostwo	w	Stowarzyszeniu	ustaje	na	skutek:		

a.	dobrowolnej	pisemnej	rezygnacji	z	przynależności	do	Stowarzyszenia	złożonej	na	ręce	

zarządu;	

b.	wykluczenia	przez	Zarząd:		

•	 z	 powodu	 rażącego	 naruszenia	 zasad	 statutowych,	 nieprzestrzegania	 postanowień	 i	

uchwał	władz	Stowarzyszenia;		



	

	

•	ze	względu	na	brak	przejawów	aktywnej	działalności	na	rzecz	Stowarzyszenia;		

•	z	powodu	nieusprawiedliwionego	zalegania	z	opłatą	składek	członkowskich	lub	innych	

zobowiązań	przez	okres	przekraczający	6	miesięcy;		

c.	utraty	praw	publicznych	na	mocy	prawomocnego	wyroku	sądu;		

d.	śmierci	członka	oraz	utraty	osobowości	prawnej	przez	osoby	prawne.		

2.	 Od	 uchwały	 zarządu	 w	 przedmiocie	 pozbawienia	 członkowstwa	 w	 Stowarzyszeniu	

przysługuje	odwołanie	do	Walnego	Zgromadzenia	Członków	w	terminie	14	dni	od	dnia	

doręczenia	 stosownej	 uchwały.	 Odwołanie	 jest	 rozpatrywane	 na	 najbliższym	Walnym	

Zgromadzeniu	Członków.	Uchwała	Walnego	Zgromadzenia	Członków	jest	ostateczna.		

	

ROZDZIAŁ	IV	

Władze	Stowarzyszenia		

§	17	

Władzami	Stowarzyszenia	są:		

Walne	Zgromadzenie	Członków;	  	

Zarząd;	  	

Komisja	Rewizyjna.	  	

§	18	

1.	 Władze	 stowarzyszenia	 wybierane	 są	 przez	 Walne	 Zgromadzenie	 Członków	 w	

głosowaniu	 jawnym	 zwykłą	 większością	 głosów	 przy	 obecności,	 co	 najmniej	 połowy	

członków	 uprawnionych	 do	 głosowania.	 Walne	 zgromadzenie	 może	 zdecydować	 o	

przeprowadzeniu	głosowania	tajnego.		

2.	 W	 razie,	 gdy	 skład	 Zarządu	 Stowarzyszenia	 lub	 Komisji	 Rewizyjnej	 ulegnie	

zmniejszeniu	w	 czasie	 trwania	 kadencji	 uzupełnienie	 składu	może	 nastąpić	 w	 drodze	

kooptacji,	 której	 dokonują	 podejmując	 odpowiednią	 uchwałę	 wspomnianą	 wyżej	

większością	 głosów	 pozostali	 członkowie	 organu,	 który	 uległ	 zmniejszeniu.	 W	 tym	

trybie	 można	 powołać	 nie	 więcej	 niż	 jednego	 członka	 w/w	 organów	 w	 czasie	 danej	

kadencji.		

§	19	

Uchwały	 wszystkich	 władz	 Stowarzyszenia	 zapadają	 w	 głosowaniu	 jawnym	 zwykłą	

większością	 głosów	 przy	 obecności,	 co	 najmniej	 połowy	 członków	 uprawnionych	 do	

głosowania	w	pierwszym	terminie,	w	drugim	terminie	bez	względu	na	liczbę	obecnych	

członków,	 chyba,	 że	 dalsze	 postanowienia	 statutu	 stanowią	 inaczej.	 W	 przypadku	



	

	

równej	 liczby	głosów	za	i	przeciw	uchwale,	decyduje	głos	Przewodniczącego	(Prezesa)	

danej	władzy	Stowarzyszenia.		

§	20	

1.	 Kadencja	 wszystkich	władz	wybieralnych	 Stowarzyszenia	 trwa	 5	 lat	 z	możliwością	

zwołania	przedterminowych		

wyborów.  	

2.	 Członkowie	 wybrani	 do	 władz	 Stowarzyszenia	 mogą	 tę	 samą	 funkcję	 pełnić	 bez	

ograniczenia	w	ilości	kadencji.		

Walne	Zgromadzenie	członków:		

§	21  	

1.	Walne	Zgromadzenie	Członków	jest	najwyższą	władzą	Stowarzyszenia,	co	oznacza,	iż	

sprawach,	w	których	statut		

nie	 określa	 właściwości	 władz	 stowarzyszenia,	 podejmowanie	 uchwał	 należy	 do	

Walnego	Zebrania	Członków.		

2.	W	Walnym	Zgromadzeniu	Członków	biorą	udział:		

a.	z	głosem	stanowiącym	-	członkowie	zwyczajni	oraz	członkowie	założyciele;		

b.	z	głosem	doradczym	-	członkowie	wspierający,	honorowi	oraz	zaproszeni	goście.		

3.	Walne	Zgromadzenie	Członków	może	być	zwyczajne	i	nadzwyczajne.		

4.	 Zwyczajne	 Walne	 Zgromadzenie	 Członków	 zwołuje	 Zarząd	 raz	 w	 roku,	 jako	

sprawozdawcze	 i	co	5	 lat,	 jako	sprawozdawczo	–	wyborcze	zawiadamiając	członków	o	

jego	terminie,	miejscu	i	proponowanym	porządkiem	obrad,	co	najmniej	na	14	dni	przed	

terminem	Walnego	Zgromadzenia.	Jeśli	na	zgromadzeniu	nie	ma	wymaganego	kworum	

zwołuje	 się	 zgromadzenie	 w	 drugim	 terminie	 nie	 później	 niż	 w	 ciągu	 miesiąca	 od	

pierwotnego	 terminu	 zwołania	 Walnego	 Zgromadzenia	 Członków.	 Uchwały	 Walnego	

Zgromadzenia	 Członków,	 zwołanego	w	drugim	 terminie,	 zapadają	 zwykłą	większością	

głosów	bez	względu	na	liczbę	obecnych	na	zebraniu.		

5.	Walne	Zgromadzenie	obraduje	według	uchwalonego	przez	siebie	porządku	obrad.	

6.	Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Członków	zwołuje	Zarząd:		

a.	z	własnej	inicjatywy,		

b.	na	żądanie	Komisji	Rewizyjnej  	

c.	na	pisemny	wniosek,	co	najmniej	1/3	ogólnej	liczby	członków	zwyczajnych	i	członków	

założycieli	Stowarzyszenia.		



	

	

7.	Nadzwyczajne	Zgromadzenie	Członków	powinno	zostać	zwołane	przed	upływem	21	

dni	od	daty	zgłoszenia	 żądania	 lub	wniosku	 i	obradować	wyłącznie	nad	sprawami,	dla	

których	zostało	zwołane.		

§	22	

Do	kompetencji	Walnego	Zgromadzenia	należy:		

a.	określanie	głównych	kierunków	działania	i	rozwoju	Stowarzyszenia;	

b.	uchwalanie	Statutu	i	jego	zmian;	

c.	wybór	zarządu	i	komisji	rewizyjnej;	

d.	udzielanie	zarządowi	absolutorium	na	wniosek	komisji	rewizyjnej;	

e.	uchwalanie	regulaminu	działania	zarządu;		

f.	uchwalanie	budżetu;	

g.	 uchwalanie	 wysokości	 składek	 członkowskich,	 opłat	 wpisowych	 oraz	 wszystkich	

innych	świadczeń	na	rzecz	Stowarzyszenia;	

h.	wybór	i	odwoływanie	wszystkich	władz	Stowarzyszenia;	

i.	rozpatrywanie	i	zatwierdzanie	sprawozdań	innych	władz	Stowarzyszenia;	

j.	rozpatrywanie	wniosków	i	postulatów	zgłoszonych	przez	członków	Stowarzyszenia	

lub	jego	władze;	

k.	rozpatrywanie	odwołań	od	uchwał	zarządu;	

l.	podejmowanie	uchwały	o	rozwiązaniu	i	likwidacji	Stowarzyszenia	i	przeznaczeniu	

jego	majątku;	

m.	podejmowanie	uchwał	o	utworzeniu	terenowej	jednostki	organizacyjnej	

Stowarzyszenia;		

n.	 podejmowanie	 uchwał	w	 każdej	 sprawie	wniesionej	 pod	 obrady	 określenia	 zasad	 i	

trybu	przyznawania	wyróżnień	i	nagród.		

	

Zarząd:		

§	23	

1.	 Zarząd	 jest	 powołany	 do	 kierowania	 całą	 działalnością	 Stowarzyszenia	 zgodnie	 z	

uchwałami	 Walnego	 Zgromadzenia	 Członków	 a	 jego	 przedstawiciele	 reprezentują	

Stowarzyszenie	na	zewnątrz.		

2.	Zarząd	składa	się	od	3	do	5	osób,	spośród	których	na	pierwszym	posiedzeniu	wybiera	

Prezesa,	Wiceprezesa,	który	występuje	jako	Dyrektor	ds.	Sportowych	i	Sekretarza.		



	

	

3.	Posiedzenia	Zarządu	odbywają	się	w	miarę	potrzeb,	nie	rzadziej	jednak	niż	raz	na	dwa	

miesiące.	Posiedzenie	zarządu	zwołuje	Prezes	lub	Wiceprezes.		

§	24	

1.	Do	kompetencji	Zarządu	należy:	

a.	realizacja	celów	Stowarzyszenia;	

b.	wykonywanie	uchwał	Walnego	Zgromadzenia	Członków;	

c.	sporządzanie	planów	pracy	i	budżetu;	

d.	sprawowanie	zarządu	nad	majątkiem	Stowarzyszenia;	

e.	podejmowanie	uchwał	o	nabywaniu,	zbywaniu	lub	obciążaniu	majątku	

Stowarzyszenia;	

f.	reprezentowanie	Stowarzyszenia	

g.	zwoływanie	Walnego	Zgromadzenia	Członków;	

h.	przyjmowanie	i	skreślanie	członków;	

i.	nadawanie	odznak	i	odznaczeń.		

	

Komisja	Rewizyjna:		

§	25	

1.Komisja	 Rewizyjna	 powołana	 jest	 do	 sprawowania	 kontroli	 nad	 działalnością	

Stowarzyszenia.		

2.	 Komisja	 Rewizyjna	 składa	 się	 z	 3	 osób	 w	 tym	 przewodniczącego,	 wybieranego	 na	

pierwszym	 posiedzeniu	 komisji.	 Przy	 czym	 skład	 Komisji	 Rewizyjnej	 wybierany	 jest	

przez	Walne	Zgromadzenie	Członków	Stowarzyszenia.		

3.	 Posiedzenia	Komisji	 Rewizyjnej	 odbywają	 się	w	miarę	 potrzeby	nie	 rzadziej	 jednak	

niż	raz	w	roku.	Posiedzenia	komisji	zwołuje	przewodniczący.		

4.	Członkowie	Komisji	Rewizyjnej	nie	mogą	być	równocześnie	członkami	Zarządu,	mogą	

jednak	brać	udział	w	posiedzeniach	Zarządu	z	prawem	do	głosu	doradczego.		

§	26	

Do	kompetencji	Komisji	Rewizyjnej	należy:		

a.	kontrolowanie	działalności	Zarządu	Stowarzyszenia;		

b.	składanie	wniosków	z	kontroli	na	Walnym	Zgromadzeniu	Członków;		

c.	 prawo	 żądania	 zwołania	 Walnego	 Zgromadzenia	 Członków	 oraz	 zebrania	 Zarządu;	

opiniowanie	wniosku	o	absolutorium	dla	władz	Stowarzyszenia;		

d.	składanie	sprawozdań	ze	swojej	działalności	na	Walnym	Zgromadzeniu	Członków.		



	

	

	

ROZDZIAŁ	V	

Majątek	i	Fundusze		

§	27	

1.	Zf ródłami	powstania	majątku	Stowarzyszenia	są:		

a.	składki	członkowskie	i	opłaty	wpisowe;	

b.	darowizny,	subwencje,	dotacje,	spadki,	zapisy	i	innego	rodzaju	przysporzenia	

majątkowego	poczynione	na	rzecz	Stowarzyszenia;	

c.	dochody	Stowarzyszenia	z	własnej	działalności	statutowej	i	prowadzonej	działalności	

gospodarczej;		

2.	 Stowarzyszenie	 może	 prowadzić	 działalność	 gospodarczą	 na	 ogólnych	 zasadach.	

Majątek	 Stowarzyszenia	 przeznaczony	 jest	 na	 realizację	 celów	 statutowych	

Stowarzyszenia	oraz	na	pokrycie	jego	niezbędnych	kosztów.		

3.	Wszelkie	środki	pieniężne,	mogą	być	przechowywane	wyłącznie	na	koncie	

Stowarzyszenia.  	

4.	Stowarzyszenie	prowadzi	gospodarkę	finansową	zgodnie	z	obowiązującymi	

przepisami.	

5.	Decyzje	w	sprawie	nabywania,	zbywania	i	obciążania	majątku	Stowarzyszenia	

podejmuje	Zarząd.	

6.	Zarząd	może	ustanawiać	pełnomocników	i	ustalać	zakres	ich	kompetencji.		

	

Sposób	reprezentacji:		

§	28	

1.	 Do	 składania	 oświadczeń	 woli	 w	 imieniu	 stowarzyszenia	 w	 tym	 sprawach	

majątkowych	uprawnionych	 jest	dwóch	członków	zarządu	działających	 łącznie,	w	 tym	

Prezesa	zarządu.		

2.	 Do	 składania	 oświadczeń	 woli	 w	 imieniu	 stowarzyszenia,	 w	 tym	 w	 sprawach	

majątkowych	 do	 25.000,00	 zł.	 (słownie:	 dwadzieścia	 pięć	 tysięcy	 złotych,	 0/100),	

uprawniony	jest	Dyrektor	ds.	Sportowych	działający	łącznie	z	innym	członkiem	zarządu.		

Terenowe	jednostki	organizacyjne:		

§	29	

1.	 Stowarzyszenie	 ma	 prawo	 powoływać	 terenowe	 jednostki	 organizacyjne	 w	 formie	

biur,	 których	 zadaniem	 jest	 realizacja	 celów	 Stowarzyszenia	 na	 danym	 terenie	 i	 jego	



	

	

reprezentacja,	 jednak	 bez	 prawa	 zaciągania	 jakichkolwiek	 zobowiązań	 bez	 odrębnego	

umocowania	w	tym	zakresie.		

2.	Zarząd	terenowej	 jednostki	organizacyjne	Stowarzyszenia	 liczy	od	3	do	5	osób	i	 jest	

powoływany	 przez	 Zarząd	 Stowarzyszenia,	 który	 jednocześnie	 może	 udzielić	 mu	

pełnomocnictw	do	składania	oświadczeń	woli	imieniem	Stowarzyszenia	z	zachowaniem	

zasad	wynikających	ze	Statutu.		

	

ROZDZIAŁ	VI		

Postanowienia	końcowe	

§	30	

1.	Uchwałę	o	zmianie	Statutu	podejmuje	Walne	Zebranie	Członków	na	wniosek	Zarządu.		

2.	 Zmiana	 Statutu	 następuje	 w	 drodze	 uchwały	 podjętej	 większością	 2/3	 głosów,	 w	

obecności,	co	najmniej	połowy	członków	uprawnionych	do	głosowania.		

§	31	

Likwidacja	stowarzyszenia:  	

1.	Decyzję	o	rozwiązaniu	Stowarzyszenia	podejmuje	Walne	Zgromadzenie	Członków	na	

wniosek	Zarządu	po	wyrażeniu	opinii	przez	członków	-	założycieli.		

2.	 Uchwałę	 o	 rozwiązaniu	 Stowarzyszenia	 podejmuje	Walne	 Zgromadzenie	 Członków	

większością	2/3	głosów,	w	obecności,	co	najmniej	połowy	członków.		

3.	 Likwidację	 Stowarzyszenia	 przeprowadzi	 Komisja	 Likwidacyjna	 składająca	 się	 z	

członków	–	założycieli,	a	jeżeli	takowych	nie	ma	to	zarząd.		

4.	 Majątek	 pozostały	 po	 likwidacji	 Stowarzyszenia	 zwraca	 się	 członkom,	 którzy	 go	

wnieśli,	a	jeżeli	nie	ma	takowych,	przeznacza	się	na	cel	związany	z	wspieraniem	kultury	

fizycznej	i	sportu.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


