STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
NOWOTOMYSKA AKADEMIA PIŁKARSKA – POLONIA
NOWY TOMYŚL

NOWY TOMYŚL
28.07.2016r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: NOWOTOMYSKA AKADEMIA PIŁKARSKAPOLONIA NOWY TOMYŚL i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu
Stowarzyszeniem.
2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie
zarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o
działalności pożytku publicznego, wolontariacie, ustawy o sporcie oraz Statucie
i wewnętrznych regulaminach.
3.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „NAP -POLONIA NOWY TOMYŚL”
i wyróżniającego je znaku graficznego – logo Stowarzyszenia.

§2
1.
2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość; ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl .

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§5
1.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
2.

Stowarzyszenie może powoływać do działania różne sekcje sportowe.

3.
Tryb powoływania sekcji i zasady ich funkcjonowania określa Regulamin
Stowarzyszenia.

§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się
możliwość zatrudniania za wynagrodzeniem pracowników dla prowadzenia działalności
statutowej i organizacyjnej.

§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez:
1)
organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną oraz innych dyscyplin
sportu i rekreacji ruchowej,
2)

propagowanie i popularyzacja piłki nożnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

3)

dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób, a w szczególności

dzieci i młodzieży.
4) stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej
członków Stowarzyszenia,
5)
integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych lub
rekreacyjno – sportowych.
6) współpraca w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim
samym, lub podobnym profilu działania.

§9
1.
Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności poprzez:
1) tworzenie swoim członkom warunków do zaspokajania zainteresowań i umożliwianie im
uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) prowadzenie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących, ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
3)

organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,

4)

uczestnictwo w imprezach sportowych innych klubów i organizacji sportowych,

5)

organizowanie zawodów i imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

6)

działalność popularyzatorską w zakresie sportów drużynowych,

7)

propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego, sportu i rekreacji,

8)
podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działalności,
9)

wydawanie w miarę potrzeb materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych,

10) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

2.
Działalność, o której mowa w § 8 i § 9 może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna i nie stanowi działalności gospodarczej.

§ 9a
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1)
współpracy w osiąganiu wspólnych celów Stowarzyszenia i obowiązujących
,regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia
2)

wzajemnego zaufania i niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują

3)

fair play - zarówno w zajęciach sportowych jak i innych formach aktywności.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych,

2)

członków uczestników,

3)

członków honorowych,

4)

członków wspierających.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
–

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–
złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, uiściła wpisowe, i
zobowiązała się przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, która:
a)

nie ukończyła 18 roku życia,

b)
przedłożyła zgodę swoich prawnych opiekunów na uczestniczenie w działalności
Stowarzyszenia.
2. Członkowi uczestnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z
wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym
Zebraniu Członków.

§ 14
1.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób jest zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2.
Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
1.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
2.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 16
Członków zwyczajnych, uczestników i członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały
Zarząd, na podstawie złożonych przez nich pisemnych deklaracji.

§ 17
1. Członek zwyczajny i członek honorowy ma czynne i bierne prawo udziału w Walnym
Zgromadzeniu.

2. Członek zwyczajny i honorowy obowiązany jest do:
a)

godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,

b)
wykazywania szczególnej troski i dbałości o urządzenia, sprzęt klubowy i obiekty
sportowe,
c)

przestrzegania etyki sportowej,

d)

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

e)
uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Członek wspierający,
a)

ma prawo brać udział – z głosem doradczym –w posiedzeniach władz Stowarzyszenia i

posiada czynne i bierne prawo wyborcze przy spełnienie warunków z pkt 3 b).
b) jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń w kwocie
minimalnej 100,00 zł miesięcznie opłacanej regularnie przez min.12 m-cy oraz do
przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 18
1.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a)
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b)

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)

Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a)

działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)

zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok kalendarzowy.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków.
3.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 może zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały o wykluczeniu za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
4

Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

5 do czasu rozstrzygnięcia odwołania członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach
członka.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1)

Walne Zebranie Członków,

1.2)

Zarząd Stowarzyszenia,

1.3)

Komisja Rewizyjna,

2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 20
Prezesa i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach tajnych lub
jawnych, stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków.
a) Prezes Stowarzyszenia uprawniony jest do dobierania Zarządu Stowarzyszenia według
jego uznania

§ 21
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)

z głosem stanowiącym – członkowie wspierający,

2)

z głosem doradczym – członkowie zwyczajni i honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a)
w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6
miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Stowarzyszenia.
3.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie.

5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

5.1)

z własnej inicjatywy,

5.2)

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.3)
na umotywowany wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie
30 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie.
7.
Każdy członek Stowarzyszenia powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o terminie,
miejscu i przedmiocie obrad Walnego Zebrania Członków, które powinno być wysłane lub
doręczone osobiście przez Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej na 14 dni przed terminem jego
przeprowadzenia. Na wniosek członka Stowarzyszenia zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Członków może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć także wtedy, gdy wszyscy
członkowie Stowarzyszenia są obecni, a żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia
Zebrania ani proponowanego porządku obrad.
9.

Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

10. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
sekretarz.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)

określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2)

uchwalenie nowego bądź wprowadzania zmian w obowiązującym Statucie,

3)

uchwalenie regulaminów dla władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i
udzielanie im absolutorium,
5)

wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia a w szczególności:

– Prezesa Zarządu w głosowaniu jawnym,
– Komisji Rewizyjnej głosowaniu jawnym,
6)

podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu majątku Stowarzyszenia,

7)

ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

8)

nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

9)

podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władz,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 24
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 35 Statutu.

§ 25
1.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uchwałami Walnego Zebrania Członków. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.
Członkami Zarządu mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, wybranych na Walnym Zebraniu Członków z listy
kandydatów wskazanych przez uprzednio wybranego Prezesa.
4.
Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu
siedmiu dni od daty wyborów. Skład Zarządu tworzą;
4.1) Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
4.2) Wiceprezes do spraw organizacyjnych i szkoleniowych.
4.3) Wiceprezes do spraw organizacyjnych i szkoleniowych.
4.4) Członkowie zarządu – ich ilość zależna od Uchwały Walnego Zgromadzenia-zzd w tym
sekretarz.
6.
W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie kadencji, Prezes Stowarzyszenia na
zwolnione miejsce dobiera nowego członka z tym, że liczba osób Zarządu pochodzących z
wyboru nie może być mniejsza niż 1/3 składu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)

sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3)

ustalanie rocznych planów działalności,

4)

uchwalanie regulaminów pracy sekcji Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
sportowych,
6)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie,
wykluczanie, zawieszanie w prawach członka).

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2.a)

Posiedzenia są protokołowane.

2.b)
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
2.c)
W sytuacji gdy liczba głosów za i przeciw w głosowaniu są takie same, Prezesowi
Zarządu przysługuje głos podwójnie liczony.

§ 27
1.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – przewodniczący, sekretarz i członek.

3.
Ustalenie funkcji dokonuje się na pierwszym zebraniu Komisji lecz nie póżniej niż w
terminie 7 dni od momentu wyborów.
4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 28
1.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw przewidzianych przez
prawo lub niniejszy Statut, należy:
1)
kontrolowanie, co najmniej dwa razy w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania
tym majątkiem przez Zarząd Stowarzyszenia, oraz wykonywania przez Zarząd Stowarzyszenia
uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

3)
występowanie do Walnego Zebrania Członków lub do Zarządu z odpowiednimi
wnioskami wynikającymi z kontroli,
4)
składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i
występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w pracy Zarządu, lub zaniechania prawidłowego wypełnienia obowiązków
statutowych się przez Zarząd Stowarzyszenia.
6)

zwoływanie w razie uzasadnionej potrzeby posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,

7)

kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach.
Ustalenia Komisji muszą być protokołowane.

§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Sekcje sportowe
§ 30
1.
Sekcje sportowe Stowarzyszenia stanowią komórki organizacyjne Stowarzyszenia
grupujące członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.
2.

Sekcje sportowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

3.
Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji sportowej określa uchwalony przez Zarząd
Regulamin Sekcji.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 31
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe

2.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)

wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b)

subwencje i dotacje,

c)

wpływy z działalności statutowej,

d)

wpływy ze startowego za udział w zawodach,

e)

darowizny, zapisy, spadki,

f)

dochody z majątku Stowarzyszenia,

g)

wpływy ze sponsoringu,

h)

wpływy z ofiarności publicznej.

3.
Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia, która obejmuje
m.in.:
a)
zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla członków
Stowarzyszenia
b) organizowanie treningów zarówno na powietrzu jak i na hali sportowej pod opieką i
nadzorem trenerów lub instruktorów sportowych
c)
organizowanie turniejów bądź zawodów sportowych pod nadzorem trenerów lub
instruktorów, w ramach których zapewniony jest poczęstunek (wyżywienie lub napoje) dla
uczestników, transport, zakwaterowanie, nagrody dla uczestników; imprezy sportowe
odbywają się przy udziale sędziów
d) organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla członków Stowarzyszenia, w ramach
których zapewnione jest zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, transport uczestników,
opieka nad uczestnikami

§ 32

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.

§ 33
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) wykorzystania lub przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa
w pkt. 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą osoby, o których mowa w pkt. 1).

§ 34
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok
obrotowy zaczyna się z datą rejestracji i kończy się w dniu 31.grudnia roku wyborów.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 35
Uchwalenie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

§ 36
1.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2.
Likwidatorem jest Zarząd, jeżeli Walne Zebranie Członków jeśli nie wyznaczy innych
likwidatorów

