STATUT
Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „KAROL”
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „KAROL”
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Szczecin, a siedzibą Szczecin.
§3
Działa w oparciu o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz o ustawę o „Kulturze Fizycznej”
,jak i własnego Statutu.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych
stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.
§5
Stowarzyszenie

używa

pieczęci,

odznak

i

znaków

organizacyjnych

z

zachowaniem

obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar.
§6
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Rozdział 2
CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§7
Celem stowarzyszenia jest:
1.

Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, a w szczególności:
 współzawodnictwo sportowe z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 w dziedzinie rekreacji ruchowej ( sport dla wszystkich ),
 promocji zdrowia.

1

2.

Rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form
aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dzieci i młodzieży, jak również tworzenie
dogodnych warunków w tym zakresie.
§8

Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez:
1.

uczestnictwo

w

zajęciach

oraz

imprezach

sportowych

mających

charakter

współzawodnictwa z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie,
2.

organizację różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
turystycznym i kulturalno-rozrywkowym,

3.

organizację zespołów profilaktyczno-usprawniających,

4.

organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych masowych
imprez w sferze kultury fizycznej,

5.

propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych form rekreacji ruchowej,
organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,

6.

rozwijanie propagandy i udzielenie informacji w zakresie swojej działalności statutowej,
współdziałanie z instytucjami organizacjami działającymi w tym zakresie.

7.

organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych
wypoczynkowych, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego,

8.

organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

9.

organizacje kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy i organizatorów
w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia.

10.

prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

11.

podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe
dla realizacji statutowej działalności.
Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. wspierających.
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§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski jak również
cudzoziemiec zamieszkujący na terenie RP i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiony praw publicznych ( akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia).Cudzoziemiec
nie zamieszkujący na terenie RP nie może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
§ 11
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po zgłoszeniu pisemnej
deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w walnych
zebraniach z głosem stanowiącym,
2. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
3. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
4. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 14
Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba nie mająca pełnej zdolności
czynności prawnych

(osoba niepełnoletnia poniżej 16 lat) za zgodą przedstawicieli

ustawowych, wyrażoną na

piśmie, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały

do

Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie uczestnicy mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni
z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów Stowarzyszenia i praw do udziału
w głosowaniu nad uchwałami.

§ 16
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1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która zadeklaruje
pomoc finansową dla Stowarzyszenia.
2. Przyjecie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji,
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie wspierający mają prawo:
1. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
2. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, w zakresie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia
3. brać udział – z głosem doradczym, poprzez swego przedstawiciela w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
§ 18
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. udzielenie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
§ 19
Członkowstwo wygasa wskutek:
1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, a w przypadku członka uczestnika również
z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych o których mowa w §14 statutu,
2. skreślenie z listy członków przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres
3 miesięcy,
3. z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie
postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

lub działania na jego szkodę,

o posiedzeniu Zarządu na którym ma być podjęta uchwała o wykluczeniu, Zarząd
powiadamia listownie zainteresowanego na siedem

dni wcześniej, od obowiązku

powiadomienia, Zarząd jest zwolniony w przypadku nie pozostawienia aktualnego adresu
przez członka.
4. śmierć członka zwyczajnego lub uczestnika oraz utraty osobowości prawnej członka
wspierającego,
5. utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 20
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1. Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem
ich podjęcia; o podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd powiadamia osobę
zainteresowaną.
2. W terminie trzydziestu dni od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu
zainteresowany może wnieść odwołanie nie wstrzymujące wykonalności uchwały,
odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu, który
może
na

własną uchwałę uchylić, w przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd
skutek wniesionego odwołania pozostawia się je do rozpoznania przez najbliższe

Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia
się zainteresowanego, decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom
sprawozdań ze swej działalności.
§ 22
Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia

są ważne jeżeli zostały powzięte

bezwzględną większością głosów, to jest 50 % + 1 przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki
ważności uchwały.
§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w
głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania; przed
wyborem Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy
wybieralnych organów oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
4. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swej
funkcji, dla skuteczności ustąpienia niezbędne jest dokonanie go w formie pisemnej.
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5. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa :
1) w przypadku ustąpienia ze swej funkcji, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym niniejszego paragrafu,
2) z chwilą upływu kadencji

i odbycia Walnego Zebrania członków, na którym

dokonano wyboru władz,
3) w przypadku wygaśnięcia członkowstwa,
4) z chwilą odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie zwołane w trakcie
kadencji
6. O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka będącego członkiem Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej decydują w drodze wspólnie podjętej uchwały, na wspólnym
posiedzeniu Zarząd i Komisja Rewizyjna, do postępowania w powyższych sprawach
stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 3 i § 20 statutu.
7. W głosowaniu nad podjęciem uchwały dotyczącej osoby członka, członek ten jest wyłączony,
wyłączenie nie dotyczy wyborców do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku uchwalenia
głosowania nad listą kandydatów.
§ 24
1. Walne Zebranie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia przy
czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków
nie później niż na 14 dni przed datą zebrania.
Zawiadomienie wysyłane jest pocztą
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
1) uchwały Zarządu
2) wniosku Komisji Rewizyjnej
3) wniosku co najmniej ½ liczby ogólnej członków zwyczajnych –wniosek powinien być
sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego
Zebrania, ponadto powinien określić przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez
Walne Zebranie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie
30 dni od daty uchwały lub daty złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami dla
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których zostały zwołane; przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mają zastosowanie przepisy ust.3 niniejszego paragrafu.
§ 25
1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał , wiążących wszystkich
członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu jest:
 większa niż ½ liczby wszystkich członków zwyczajnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu
w pierwszym terminie,
 bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych - w drugim terminie, z tym
że liczba ta nie może być niższa niż 15 członków zwyczajnych.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków
wspierających, członkowie uczestnicy oraz osoby zaproszone przez Zarząd. Drugi termin
wyznaczony jest 30 minut po pierwszym. Członkowie o drugim terminie zawiadamiani są pisemnie.
§ 26
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wyjątkiem przypadków
kooptacji będącej w kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 23 ust.4,5,6,7.
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny działalności tych organów,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
5. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
6. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i komisji Rewizyjnej,
7. uchwalanie regulaminów dotyczących przyznawania wyróżnień i nagród dla członków Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich
dotyczących (skreślenia, wykluczenia, lub udzielenia kary ).
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia bądź jego likwidacji
§ 27
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie
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2. Zarząd

na

pierwszym

1-2 wiceprezesów

swym

posiedzeniu

wybiera

spośród

siebie:

prezesa,

sekretarza i skarbnika. W przypadku wyboru 3 osobowego składu

funkcję sekretarza pełni wiceprezes.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w § 23 ust.5
pkt.1 i 3 Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym ,że liczba członków władz
pochodzących

z

kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków

pochodzących z wyboru.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał. Do reprezentowanie
Stowarzyszenia jest uprawniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.
2. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja oraz sporządzenie bilansu,
3. zarządzania majątkiem i funduszami,
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
5. wykonanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania co do programowej działalności
Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w sprawach zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
7. uchwalanie struktury wewnętrznej Stowarzyszenia oraz jego biura,
8. powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalanie regulaminu ich działania
i powoływanie ich składu osobowego,
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych przewidzianych w statucie
dla kompetencji Zarządu.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
2. Wszystkie posiedzenia Zarządu protokołowane.
3. Zarząd dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków
Zarządu zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes podając do wiadomości przewidywany porządek obrad.
§ 30
Komisja Rewizyjna
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1. Komisja Rewizyjna składa się 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza .
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia

z

głosem

przewodniczącego o terminie

doradczym.

Zarząd

jest

obowiązany

powiadomić

i tematyce każdego zwołanego posiedzenia Zarządu.

4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych
w §23 ust.5 pkt.1 i 3, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba
członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
z wyboru.
§ 31

Komisja Rewizyjna
1. przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę z działalności Zarządu Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami oraz żąda
wyjaśnień w kwestiach wątpliwych,
3. składa

Walnemu

Zebraniu

sprawozdania

ze

swej

działalności

oraz

wyników

przeprowadzonych kontroli, oraz składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
4. sporządza wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz odwołaniu
poszczególnych członków Zarządu

Rozdział 5
WYRÓŻNIENIA I KARY
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§ 32
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przewidziane są wyróżnienia
i nagrody
2. Osoby prawne i fizyczne wyróżniające się wykonywaniem swych obowiązków
w szczególności za aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Stowarzyszenia mogą
być wyróżnione przez Zarząd:
1) pochwałą na piśmie,
2) nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi,
3) przedstawianie do innych niż wymienione wyżej odznaczeń organizacyjnych.
3. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie
§ 33
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz, Zarządowi przysługuje prawo
wymierzania następujących kar:
1) upomnienia
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy do 1 roku.
2. Stowarzyszenie prowadzi rejestr kar
3. Zastosowanie kary zawieszenia może nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego
zastosowania innej kary w okresie ostatniego roku
4. Od kary nałożonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia w terminie 30 dni za pośrednictwem Zarządu, który może własną uchwałę
uchylić. W przypadku nie uchylenia kary przez Zarząd na skutek wniesionego odwołania ,
pozostawia się je do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. Decyzja Walnego
Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE
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§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
dochodów z własnej działalności statutowej i dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może również

otrzymać dotację i fundusze

na zadania zlecone.
§ 35
1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie
podpisów przez Prezesa i skarbnika lub jednego z nich z upoważnionym członkiem
Zarządu.
2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić osobę do podejmowania
zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.
§ 36
Do szczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego
samodzielnie.
ROZDZIAŁ 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA
§ 37
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie

Stowarzyszenia może nastąpić

na mocy uchwały

Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
Zmiana statutu podlega rejestracji w organie rejestrowym
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel na jaki
nastąpi przekazanie majątku.

11

12

13

