STATUT
Stowarzyszenia Edukacyjno – Sportowego
STASZIC - KUTNO
(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian statutu dokonanych w dniu
22 listopada 2012 roku – stan na dzień 28 listopada 2012 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe STASZIC – KUTNO zwane dalej
„stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1. podejmowanie działań na rzecz edukacji ,
2. wychowanie fizyczne i rekreację ruchową,
3. podejmowanie działań na rzecz integracji ze społecznością lokalną .
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kutno.
§3
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§ 4.1
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873.)
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§6
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak z nazwami Stowarzyszenia.
§7
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Stowarzyszenie może powoływać "Komisje" i "Fundusze" na zasadach określonych w
statucie.
§8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§9
Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 1 następującymi sposobami:
1. współdziałanie ze szkołami , instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz
organizacjami społecznymi ,
2. wspomaganie organizacji zajęć pozaszkolnych , w tym organizacja konkursów , turniejów i
festynów ,
3. promowanie i wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce oraz ich działaniach na
rzecz szkoły ,
4. prowadzenie akcji charytatywnych ,
5. dbałość o rozwój psychofizyczny członków poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych,
6. organizowanie imprez rekreacyjno- sportowych ,
7. udział w amatorskim współzawodnictwie sportowym.
§ 9(1)
W zakresie określonym w § 9 Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie :
1. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD
85.51.Z
2. działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
3. działalność związaną ze sportem - PKD 93.1
§ 10
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje
w granicach prawem dopuszczonych.
§ 11
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży deklarację o
przystąpieniu do stowarzyszenia.
3. Małoletni w wieku od 16 lat do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
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wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności
pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się po przyjęciu kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały; o podjęciu uchwały Zarząd
powiadamia zainteresowanego.
2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
rejestrację Stowarzyszenia, stają się członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
sądu o zarejestrowaniu.
§ 14
1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
e) regularnie opłacać składki.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystać na preferencyjnych warunkach z urządzeń technicznych, poradnictwa i opieki
Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
g) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.
§ 15
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustalenie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia,
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 14 z wyłączeniem prawa wyborczego.
§ 16
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną na ręce zarządu,
b) wykluczenie przez Zarząd:
- za: działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
- nieusprawiedliwioną nieobecność podczas prac Stowarzyszenia,
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- zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez rok,
-utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
2. śmierć członka.
§ 17
Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział II
Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna.
3. Zarząd.
§ 19
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, z tym, że pierwsza Komisja
Rewizyjna jest wybierana na okres jednego roku.
2. Kadencja władz kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków rozpatrującego
sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz do roku lub częściej na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o
jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu i głównych kierunków
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
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d) udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz wybór i odwoływanie członków
Zarządu,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia,
wymagają kwalifikowanej większości bezwzględnej przy obecności, co najmniej polowy
członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem
przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
d) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia przez Walne Zebranie absolutorium
Zarządowi,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej może określać uchwalony
przez nią Regulamin Organizacyjny.
§ 22(1)
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 23
1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu , Wiceprezesa Zarządu i Członka
Zarządu - Skarbnika.
2. Prezesa zarządu powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, pozostali
członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na
wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata.

5

4 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) przyjmowanie nowych członków
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnego Zebrania,
f) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,
g) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników.
5. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz
6. Dla reprezentacji na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Inne osoby mogą
dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równego rozkładu
głosów decydujący jest głos Prezesa.
9. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać regulamin organizacyjny Zarządu
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§24
W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji - Kooptacji dokonuje
Walne Zebranie Członków.
§25
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie.
2. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i zakres czynności.
§26
1. "Komisje”, o których mowa w § 7 powołuje Zarząd Stowarzyszenia w razie konieczności
dla realizacji określonego zadania.
2. Członkami "Komisji" mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby nie będące
członkami Stowarzyszenia.
3. Liczbę członków "Komisji", jej zadania i czas działania określa Zarząd Stowarzyszenia.
4. Przewodniczącym "Komisji" jest osoba wybrana przez członków "Komisji"
5. Sprawozdanie z działalności "Komisji" przed Zarządem Stowarzyszenia składa w jej
imieniu przewodniczący "Komisji", niezwłocznie po zakończeniu zadania jednak nie rzadziej
niż raz na miesiąc.
6. Przewodniczący "Komisji" może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z
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głosem doradczym.
§27
1. "Fundusze", o których mowa w § 7 powołuje Zarząd Stowarzyszenia w razie konieczności
dla realizacji zadania.
2. "Fundusze" tworzone są z majątku finansowego Stowarzyszenia.
3. Zasady zarządzania '"Funduszem" i sposób jego wykorzystania ustala "Regulamin
Funduszu" uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Osobę odpowiedzialną za zarządzanie "Funduszem" ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział III
Działalność gospodarcza ( skreślony )
§28 ( skreślony )
§29 ( skreślony )
Rozdział IV
Majątek i dochody Stowarzyszenia
§30
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze :
a) składek członkowskich,
b) świadczeń członków wspierających,
c) subwencji , dotacji , darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej,
d) środków publicznych przekazanych na realizację zadań ,
e) wpływów z działalności statutowej,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia,
g) pomocy międzynarodowych,
h) nabywania i zbywania praw majątkowych i rzeczowych.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
§31
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 31.1
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia, 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
§ 31.2
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Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz osób wymienionych w §
31(1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
§ 31.3
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz osób wymienionych w § 31(1) na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego.
§ 31.4
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą osoby wymienione w §31 (1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§32
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
§33
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych mniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
Prawa o stowarzyszeniach.

Zarząd :
1/ Prezes Zarządu - Małgorzata Żurada - ……………………………………………….

2/ Wiceprezes Zarządu – Paweł Babecki - ……………………………………………..

3/ Członek Zarządu – Skarbnik – Robert Witczak - ……………………………………
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