STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Sportowy L.A.S.
Tekst jednolity na dzień 20.06.2016 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Klub Sportowy L.A.S., zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 roku oraz postanowień niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również
realizować swoją działalność poza granicami kraju.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do
prowadzenia niektórych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie pracowników pokrywa się z majątku
Stowarzyszenia.
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Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
1. Cele Stowarzyszenia:
a) organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród członków
Stowarzyszenia, ich rodzin oraz sympatyków,
b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży,
c) upowszechnianie wiedzy i zachowania proekologicznego,
d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez
uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
e) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia patriotyzmu i zasad moralnych,
f) integracja społeczności lokalnej,
g) wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom oraz sympatykom,
h) działalność wspomagająca instytucje publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w postaci:
a) organizowania i realizacji współzawodnictwa sportowego,
b) organizowania zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, festynów,
c) prowadzenia systematycznego szkolenia sportowego, treningów, obozów szkoleniowych,
d) szkolenia oraz doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich,
e) utrzymania i właściwego gospodarowania obiektami i urządzeniami sportowymi,
f) udostępniania swoim członkom posiadanych urządzeń i obiektów sportowych,
g) współdziałania z innymi stowarzyszeniami, jednostkami administracji rządowej,
samorządowej oraz innymi organizacjami,
h) wspierania działalności innych organizacji sportowych i rekreacyjnych,
i) organizowania spotkań, wykładów, szkoleń i konferencji,
j) organizowania zbiórek publicznych,

Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Małoletni w wieku
od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do
Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu
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Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, natomiast
małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez
prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej
zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 11
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca pomocy
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. Warunkiem uzyskania
statusu członka wspierającego jest złożenie deklaracji członkowskiej.
§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek
trzech członków Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek do:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18
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Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) rażącego naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c) nieopłacenia składek przez okres 2 miesięcy,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka,
5. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
§ 19
Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia zainteresowanemu członkowi stosownej
decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 22
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń.
§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§ 24
1.

2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok
jako sprawozdawcze i raz na 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.

6.

Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku 50% członków w pierwszym terminie, Walne
Zebranie odbywa się w drugim terminie, w odstępie 30 minutowym od pierwszego, o ile drugi
termin był podany w zawiadomieniu. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich osób funkcyjnych w składzie
tych organów,
d) odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie regulaminu Zarządu,
h) ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 26
1.
2.
3.
4.

Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa albo dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika).
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) realizowanie celów Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
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i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
j) przyjmowanie i skreślanie członków,
k) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
§ 28
1.

2.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku, składając sprawozdanie na Walnym
Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu.
§ 30
1.

2.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, poniżej stanu wymaganego
statutem, w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż 1/2 składu organu.
Wybór członków uzupełnionych w drodze kooptacji musi zostać potwierdzony na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
d) z dotacji, subwencji, udziałów, lokat, ofiarności publicznej i dochodów z działalności
gospodarczej,
e) ze zbiórek publicznych,
f) z wpływów z imprez i zawodów sportowych własnych i zleconych
g) z wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczonej na działalność
Stowarzyszenia
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2. Środki pieniężne gromadzone są na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wszelkie operacje
gotówkowe rejestrowane są księgowo po zakończeniu każdego miesiąca i rozliczane z kontem
bankowym nie rzadziej niż na koniec roku.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 32
W ramach działalności Stowarzyszenia zabranie 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.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 34
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

Statut Stowarzyszenia „Klub Sportowy L.A.S.” 20.06.2016

Strona 7 / 7

