STATUT
STOWARZYSZENIA AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRÓDA

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda 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 Akademia Piłkarska Ostróda jest Miasto Ostróda.
2.Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego, pieczęci, odznak i
znaków organizacyjnych i skrótów.
§2
1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności Miasto Ostróda, powiat ostródzki oraz województwo warmińsko-mazurskie.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o
podobnym celu działania oraz prowadzić z nimi współpracę dla realizacji celów określonych
w niniejszym statucie.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
Wynagrodzenie pracowników pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
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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;
5. działalność charytatywna;
6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
8. promocja i organizacja wolontariatu;
9. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play;
10. propagowanie postaw proekologicznych.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)
zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia dzieci w sztuce
piłkarskiej przez profesjonalnych trenerów;
b)
organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;
c)
organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków
oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia;
d)
prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego;
e)
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
f)
współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej,
organizacjami młodzieżowymi oraz 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;
i)
organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mającymi na celu
propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu;
j)
organizowanie wolontariatu;
k)
podejmowanie działań promujących młodych sportowców (zwłaszcza członków
Stowarzyszenia);
l)
organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
§6
1. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD w zakresie:
PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 73.11.Z - reklama
PKD 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną 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 działalność w zakresie:
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m)
zorganizowania szkółki piłkarskiej oraz zapewnienia szkolenia dzieci w sztuce
piłkarskiej przez profesjonalnych trenerów;
n)
organizowania imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;
o)
organizowania treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków
oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia;
p)
prowadzenia systematycznego szkolenia sportowego;
q)
organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
r)
współdziałania z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej,
organizacjami młodzieżowymi oraz szkołami w zakresie realizacji celów statutowych;
s)
współpracy z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
t)
organizowania i uczestnictwa w szkoleniach, kursach, seminariach;
u)
organizowania spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mającymi na celu
propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu;
v)
organizowania wolontariatu;
w)
podejmowania działań promujących młodych sportowców (zwłaszcza członków
Stowarzyszenia);
x)
organizowania akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest
wyłącznie na realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie.
2.Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec,
niezależnie od miejsca swojego zamieszkania lub pobytu, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy w
imieniu małoletniego składają pisemną deklarację członkowską oraz korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.,
4. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia którzy w imieniu małoletniego składają pisemną deklarację
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członkowską, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez przyjecie kandydatury w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów ogólnego składu Zarządu. Zapis ten dotyczy członków
zwyczajnych i wspierających.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela oraz złożeniu pisemnej deklaracji.
3. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
podjętej zwykłą większością głosów ogólnego składu na wniosek Zarządu.
§ 10
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.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają
obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 11
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd:
•

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

•

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
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•

z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej pół roku, po uprzednim
upomnieniu.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w
poczet członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

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 3 lata.
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)
podejmowanie uchwał w sprawie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążeń nieruchomości,
f)
ustalanie zasad i wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
g)
uchwalanie Statutu i jego zmian,
h)
nadawanie tytułu członka honorowego osobie fizycznej zgłoszonej na wniosek Zarząd,
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i)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

j) 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 trzy lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się Zarząd Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków
Stowarzyszenia:
a) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,
b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków winno nastąpić w ciągu
30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków musi być rozesłane na piśmie lub poprzez
środki teleinformatyczne, lub w inny skuteczny sposób, nie później niż 14 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.
§ 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 5 do 11 osób, w składzie:
a) Prezes,
b) dwóch Wiceprezesów,
c) Sekretarz,
d) Skarbnika,
e) Członkowie Zarządu.
3. Członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym.
4. Pierwszy Zarząd konstytuuje się na zebraniu założycielskim.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w czasie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych, podczas którego Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa,
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Zebranie zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania
Członków.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
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7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy
miesiące. 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.
8. 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.
9. Uchwały Zarządu podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub jeden z
Wiceprezesów.
10. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy , regulaminów i budżetu,
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie
Stowarzyszenia
na
zewnątrz,
zawieranie
składanie innych oświadczeń woli, udzielanie pełnomocnictw,

umów,

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

członkowski.
§ 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 4 osób, w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący,
c) Członkowie.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu założycielskim.
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5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego
członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
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) 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.
§ 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 wyboru.
3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków
Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
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§ 18
Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, zapisów, darowizn,
c) dochodów z działalności gospodarczej statutowej,
d) ofiarności publicznej.
3. Upoważnionym do założenia konta bankowego jest Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik
samodzielnie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
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.
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3. Rok działalności Stowarzyszenia oraz rok budżetowy pokrywają się z rokiem
kalendarzowym.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1 kwietnia 2016 r .
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