STATUT STOWARZYSZENIA NSR POLKOWICE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie NSR Polkowice, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest klubem sportowym
działającym w formie stowarzyszenia.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Polkowicach.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na zasadzie dobrowolności i
samorządności.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i opiera swoją działalność na podstawie obowiązujących
przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy o sporcie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 176) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie

może

być

członkiem

krajowych

i

międzynarodowych

organizacji

o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej oraz etatowej członków. Do
prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników w tym również Członków
zwyczajnych oraz powoływać biura.
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5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
6. Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1.

Propagowanie kultury i sportu.

2.

Inicjowanie i rozwijanie środowiska sportowego.

3.

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz wszelkich form aktywności fizycznej.

4.

Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe.

5.

Wspieranie młodych talentów oraz promocja młodych sportowców i ich osiągnięć.

6.

Propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej.

7.

Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.

8.

Organizowanie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności
ruchowej.

9.

Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych,
organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów
okolicznościowych i stałych.

10. Organizacja wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci i młodzieży.
11. Organizacja obozów treningowych.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz reklamowej.
13. Współpracę lokalną, regionalną, i międzynarodową.
14. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
15. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, z osobami
fizycznymi oraz z instytucjami i podmiotami prywatnymi wykazującymi zainteresowanie celami
Stowarzyszenia.
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16. Udział w konkursach grantowych oraz zleceniach publicznych w celu zbierania środków na
realizację konkretnych projektów Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. branie udziału w imprezach sportowych, w tym na zawodach, na terenie kraju i za granicą;
2. prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, organizowanie
ćwiczeń i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
3. organizację imprez, organizowanie oraz uczestnictwo w szkoleniach i konkursach;
4. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą,
poprzez realizację wspólnych projektów i programów;
5. współpracę

z

organami

administracji

publicznej

oraz

innymi

instytucjami

i podmiotami;
6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów szkolenia sportowego, zakup
sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa
w tych zawodach.
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
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§8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
§9
1. Kandydat

Stowarzyszenia

do

składa

pisemną

deklarację

zawierającą

oświadczenie

o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w
terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa

w

Walnych

Zebraniach

Członków

Stowarzyszenia

i

brania

udziału

w głosowaniu,
b) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i
żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
c) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
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b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną;
c) likwidacji członka będącego osobą prawną;
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego

zalegania

z

zapłatą

składek

przez

okres

dłuższy

niż

pół roku;
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
c) postępowania,

które

dyskwalifikuje

daną

osobę

jako

członka

Stowarzyszenia

lub godzi w jego dobre imię;
d) notoryczne unikanie prac na rzecz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd
w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12
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1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju lub
zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w
realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz
oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi mogą brać udział w walnych zgromadzeniach jak normalni członkowie
oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków
stowarzyszenia lub na wniosek zarządu.
5. Nadanie

członkowi

zwyczajnemu

Stowarzyszenia

godności

członka

honorowego,

nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
6. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach
określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.
§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym
Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
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§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1.

Władze

Stowarzyszenia

wybierane

są

przez

Walne

Zebranie

Członków

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje zebranie raz co pięć lat, jako sprawozdawcze. zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W
drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.

z własnej inicjatywy,

b.

na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
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c.

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i dwóch
członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
i. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
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j. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
k. przyjmowanie i wykluczanie członków,
l. podejmowania

decyzji

w

zakresie

rozpoczęcia/zakończenia

prowadzenia

działalności

gospodarczej;
m. podejmowania decyzji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
m. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, itp.
§ 22
Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.
§ 23
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.
§ 24
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgoda Prezesa Zarządu działającego wspólnie z drugim
członkiem zarządu.
§ 25
Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie
musi przyjąć Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
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e.

wnioskowanie

o

odwołanie

Zarządu

lub

poszczególnych

członków

Zarządu

w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
§ 28
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji i ofiarności publicznej,
c) sponsoringu,
d) darowizn, zapisów i spadków,
e) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
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zgodnie

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 2 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§30
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

2.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji
celów statutowych określonych w §5 Statutu.

3.

Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności głównej
Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach
określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z
tej działalności przeznaczony jest do realizacji celów statutowych określonych w § 5, które są
celami pożytku publicznego.

5.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 31

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 32
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1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały

po

likwidacji

majątek

Stowarzyszenia,

zostanie

podzielony

zgodnie

z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Stowarzyszenie NSR
Polkowice.
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