
 

STATUT 

PIŁKARSKIEGO STOWARZYSZENIA 

FOOTBALL DREAMS PASSION 

 

Piłkarskie Stowarzyszenie FOOTBALL DREAMS PASSION zwane dalej Stowarzyszeniem 

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 

 i prawnych o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 

1118) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Ostrów Mazowiecka. 

2. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności Miasto Ostrów Mazowiecką, powiat ostrowski oraz województwo mazowieckie. 

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania oraz prowadzić z nimi współpracę dla realizacji celów określonych w niniejszym 

statucie. 

 

§ 2 

1.Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego, pieczęci, odznak, znaków 

organizacyjnych i skrótów. 

2. Wzór pieczęci, logo i barwy Stowarzyszenia  ustala Zarząd w drodze uchwały. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia. Do realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne z osobami 

działającymi na jego rzecz. 

Wynagrodzenie pracowników pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2. promowanie zdrowego trybu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży dorosłych i 

seniorów do różnorodnych form aktywności ruchowej; 

3. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

4. integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych i kulturalnych; 

5. działalność charytatywna; 

6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;   



8. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 

9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10. promocja i organizacja wolontariatu; 

11. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play; 

12. propagowanie postaw proekologicznych. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

a) zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia dzieci w sztuce 

piłkarskiej przez profesjonalnych trenerów; 

b) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego; 

c) organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych 

osób z terenu działania Stowarzyszenia; 

d) organizowanie imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych; 

e) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

f) współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, 

organizacjami młodzieżowymi oraz przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji celów 

statutowych; 

g) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania. 

h) organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach; 

i) organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mającymi na 

celu propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu; 

j) organizowanie i rozwijanie wolontariatu, organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla 

wolontariuszy, 

k) podejmowanie działań promujących młodych sportowców; 

l) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w  tym przeciwdziałania 

uzależnieniom - promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i 

narkotyków; 

ł) podejmowanie działań na rzecz  osób niepełnosprawnych, 

m) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie akcji charytatywnych, 

festynów, aukcji, koncertów i wystaw, organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych,  pozyskiwanie 

sponsorów okolicznościowych i stałych, 

n) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele 

Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych. 

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność statutową zgodnie 

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym samym zakresie co 

działalność statutową. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku 

publicznego, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność w zakresie 

działalność wskazanej w pkt 1  niniejszego paragrafu. 

3. Cały dochód Stowarzyszenia, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 6 

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

członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni. 

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie 

wspierający i honorowi. 



 

 

§ 8 

Członkowie zwyczajni 

 

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

deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie i zostanie wpisana w 

rejestr członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. 

2. Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia należy: 

a) wypełnić i podpisać deklaracje członkowską. 

b) zobowiązać się przestrzegania postanowień Statutu i czynnego uczestniczenia w życiu 

Stowarzyszenia. 

c) zobowiązać się do terminowego opłacania ustalonych składek członkowskich. 

d) uzyskać decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia 

przez wskazanego reprezentanta organu  władz Stowarzyszenia. 

3. Na przystąpienie do Stowarzyszenia osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia zgodę 

musi wyrazić jego przedstawiciel ustawowy i to on staje się wówczas członkiem zwyczajnym 

stowarzyszenia. 
4. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje  

Prezes  Stowarzyszenia w drodze przyjęcia i pisemnej akceptacji na złożonej deklaracji 

członkowskiej.   
 

§ 9 

1. Członkowie zwyczajni  mają prawo: 

a) biernego i czynnego 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 co do działalności Stowarzyszenia. 

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, 

d )regularnego opłacania składek. 

 

 

 

§ 10 

Członkowie  Wspierający 

 

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna lub prawna, której bliskie są cele 

Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, i która wyraża wolę wspierania jego 

działalności w drodze pomocy materialnej i niematerialnej. 

2. O przyjęciu w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze 

jednogłośnej uchwały.   

 
§ 11 

1. Członkowie Wspierający mają prawo: 

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

b) uczestniczyć w Posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 

c) zgłaszać kandydatów do władz Stowarzyszenia. 

 



2. Do obowiązków Członków Wspierających należy: 

a) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, 

b) rozpowszechnianie idei przyświecających działalności Stowarzyszenia i wiedzy o 

Stowarzyszeniu, 

c) postępowanie zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów i uchwał organów 

Stowarzyszenia, 

d) terminowe opłacanie składki członkowskiej. 

 
 

§ 12 

Członkowie  Honorowi 

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła 

się dla działalności Stowarzyszenia i wyrazi wolę pełnienia funkcji Członka Honorowego. 

2. O przyjęciu w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze 

jednogłośnej uchwały. 

  

§13 

1.Członkowie Honorowi mają prawo głosu doradczego na Walnym Zebraniu. 

 

2 .Do obowiązków Członków Honorowych należy: 

a) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia. 

b) rozpowszechnianie idei przyświecających działalności Stowarzyszenia i wiedzy o 

Stowarzyszeniu. 

c) postępowanie zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów i uchwał organów 

Stowarzyszenia. 

d) członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

 

§ 11 

Ustanie członkostwa  w Stowarzyszeniu 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia. 

b) śmierci Członka Stowarzyszenia. 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

d) zaległości w opłatach składki członkowskiej za 2 miesiące. 

 2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1c. może nastąpić w przypadku: 

a) umyślnego działania Członka na szkodę Stowarzyszenia. 

b) niestosowania się do Statutu, regulaminów i Uchwał organów Stowarzyszenia. 

c) zaległości w opłacaniu składki członkowskiej przekraczającej 1 miesiąc. 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu Członkowi służy prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania. 

4. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o wykluczeniu na 

ręce Zarządu Stowarzyszenia. 

5. W przypadku wniesienia odwołania Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie celem rozpoznania odwołania w terminie trzech miesięcy od daty wpływu odwołania. 

Jeżeli jednak do terminu Zwyczajnego Walnego Zebrania pozostało nie więcej niż 3 miesiące 

wówczas rozpoznanie odwołania następuje na tym Zwyczajnym Walnym Zebraniu. 

6. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy Uchwały Zarządu w przedmiocie 

wykluczenia Członka bądź zmienia tę uchwałę i postanawia o pozostaniu odwołującego się w 

gronie Członków Stowarzyszenia. 



7. Do czasu rozpoznania odwołania, odwołujący się pozostaje Członkiem Stowarzyszenia.   

 8. O wykluczeniu Członka wspierającego i honorowego decyduje Walne Zebranie w drodze 

uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

9. Członek występujący bądź wykluczony ze Stowarzyszenia obowiązany jest zwrócić 

Stowarzyszeniu majątek Stowarzyszenia, w którego posiadaniu się znajduje. W przypadku braku 

zwrotu tego majątku Członek zostaje obciążony karą o równowartości posiadanego majątku.   

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 

3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że dalsze 

przepisy statutu stanowią inaczej. W pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (30 

minut później) zwykłą większością głosów, obecnych, uprawnionych do głosowania. 

5. Od uchwały Zarządu i Komisji rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Odwołanie rozpatrywane 

jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 14 

Walne Zebranie Członków 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 

a) ustalenie programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa 

udzielenia absolutorium Zarządowi, 

c) wybór i odwołanie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

d) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu, 

e) uchwalanie zasad i wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia, 

f) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków odbywa się : 

a)sprawozdawcze – raz w roku, 

b)sprawozdawczo- wyborcze – co pięć lat. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje  Zarząd Stowarzyszenia z własnej 

inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków 

Stowarzyszenia (wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad), 

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 3 

miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków musi być rozesłane na piśmie lub poprzez 

środki teleinformatyczne, lub w inny skuteczny sposób, nie później niż14 dni przed terminem 



rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad. 

6. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 

liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (po upływie 30 minut) bez 

względu na liczbę obecnych uprawnionych członków. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości 

głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 15 

Zarząd 

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

Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z  4 osób, w składzie: 

a) Prezes, 

b) Wiceprezes , 

c) Sekretarz, 

d) Skarbnik. 

4. Pierwszy Zarząd konstytuuje się na zebraniu założycielskim. 

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego Członkowie 

Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

6. Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. 

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Zarządu 

powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym 

terminie, w drugim terminie 30 minut później. 

9. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków zarządu. W razie równości głosów, rozstrzygającym głosem jest głos Prezesa lub 

Członka Zarządu zastępującego Prezesa w razie jego nieobecności. 

10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania 

zobowiązań majątkowych oraz do jego reprezentacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. 

11. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w Uchwale tego 

organu. 

 

12. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) sporządzanie planów pracy, regulaminów i budżetu, 

d) sprawowanie zarządu  nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie umów, składanie innych oświadczeń 

woli, udzielanie pełnomocnictw, 

g)zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h)tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia, 

i)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie 

pracowników Stowarzyszenia, 

j)podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, 

k)przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

l)podejmowanie decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ze składki 



członkowskiej 

ł) uchwalanie Regulaminu Zawodnika. 

m) przyznawanie nagród oraz nakładanie kar na Członków Stowarzyszenia będących zawodnikami 

za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów. Katalog nagród i kar określony zostanie w Regulaminie 

Zawodnika, o którym mowa w pkt. ł. 

n) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy 

publicznej w zakresie realizacji celów Statutowych. 

 

13. Zarząd obowiązany jest prowadzić listę Członków Stowarzyszenia z podziałem na Członków 

Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych oraz na bieżąco je aktualizować. 

14. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę protokołów i uchwał podejmowanych przez Walne 

Zebranie, Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

 
 
 
 

§ 16 

Komisja Rewizyjna 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu jawnym. 

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w składzie: 

a) Przewodniczący, 

b) Wiceprzewodniczący, 

c) Sekretarz. 

4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu założycielskim. 

5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego 

członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z 

członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a)kontrolowanie działalności Zarządu, 

b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków, 

c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 

d)składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

f) badanie przestrzegania Statutu oraz regulaminów przez organy Stowarzyszenia. 

g) badanie poprawności prowadzonej dokumentacji Stowarzyszenia.   

h) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. O terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 

dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

10. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

11. Przedstawiciel Komisji rewizyjnej ma prawo w Posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 



§ 17 

Uzupełnianie władz 

1. W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków 

Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Liczba członków zarządu pochodząca z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

2. W przypadku wakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej, Komisja 

dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodząca z 

kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wybory. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 18 

 

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z: 

a) wpływów ze składek członkowskich, 

b) darowizn, subwencji, dotacji, 

c) dotacji i ofiarności publicznej, 

d) dochodów z własnej działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w 

kasie do limitu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Upoważnionym do założenia konta bankowego jest Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik 

samodzielnie. 

6.Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów 

Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów. 

7.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

 

§ 19 

1. Zabrania się: 

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych 

warunkach, 

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 



§ 20 

Postanowienia końcowe 

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 

– (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3.Rok działalności Stowarzyszenia oraz rok budżetowy pokrywają się z rokiem 

kalendarzowym. 

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

ustawy o sporcie. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu  20.11.2018r., następnie zmieniono uchwałą nr 1/2019r w dniu 

03.01.2019r. oraz uchwałą nr 2/2019 w dniu 24.01.2019 i przyjęto jednolity tekst statutu.     

 

Podpisano:   

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 


