STATUT
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO
HUSARIA GDAŃSK
I PRZEPISY OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie sportowe HUSARIA GDAŃSK jest organizacją zrzeszającą ludzi, którym bliska
jest idea prowadzenia aktywnego stylu życia poprzez uprawianie sportu drużynowego –
Smoczych Łodzi.
§2
1.
Siedzibą Stowarzyszenia sportowego HUSARIA GDAŃSK, zwanego dalej
„Stowarzyszeniem” jest Czaple 100, 80 - 298 Gdańsk.
2.
Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
3.
Stowarzyszenie może posługiwać się również angielską wersją nazwy, która brzmi
HUSSARS GDANSK.
4.
Stowarzyszenie posługuje się logiem, wyróżniającym je spośród innych organizacji.
§3
1.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w
przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może także
prowadzić działalność poza granicami kraju.
2.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, Stowarzyszenie może
prowadzić statutową działalność odpłatną.
3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W razie
potrzeby może zatrudniać pracowników, jeśli jest to konieczne do realizacji celów
statutowych.
II CELE STOWARZYSZENIA I METODY DZIAŁANIA
§4
1.
Cele Stowarzyszenia:
a)
tworzenie warunków umożliwiających rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia;
b)
popularyzowanie aktywnego stylu życia oraz sportów drużynowych;
c)
rozpowszechnianie wiedzy na temat Smoczych Łodzi;
d)
integrowanie wszystkich członków Stowarzyszenia;
e)
prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć Stowarzyszenia oraz jego członków na
forum narodowym jak i międzynarodowym;
f)
działanie na rzecz rozpowszechnienia aktywnego kontaktu ze sportem;
g)
działanie na rzecz promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia we
wszystkich grupach wiekowych i społecznych.
h)
propagowanie i umacnianie wartości patriotycznych i moralnych
1.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
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a)
wspieranie inicjatyw związanych z celami statutowymi;
b)
organizowanie treningów i spotkań dla członków Stowarzyszenia;
c)
organizowanie przedsięwzięć integrujących ludzi aktywnych i zaangażowanych w
działalność związaną ze Smoczymi Łodziami;
d)
uczestnictwo członków Stowarzyszenia w imprezach rekreacyjnych, integracyjnych i
sportowych organizowanych w kraju i za granicą;
e)
współpracę z podmiotami dzielącymi ze Stowarzyszeniem jego cele;
f)
współpracę z podmiotami wspierającymi rozwój rekreacji i sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem Smoczych Łodzi;
g)
prowadzenie działalności związanej ze wspieraniem osób poszkodowanych przez los.
1.
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i nadawać je osobom fizycznym,
osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla Stowarzyszenia.
III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§5
1.
Członkami Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, zarówno obywatele
polscy jak i cudzoziemcy, które popierają cele Stowarzyszenia i deklarują czynne uczestnictwo
w działaniach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji tych celów.
2.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
§6
1.
a)
b)
c)

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków honorowych,
członków wspierających.
§7

1.
O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2.
W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, kandydatowi
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie
jest ostateczna.
§8
1.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
a)
jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia;
b)
jest zobowiązany do brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia realizujących
cele statutowe;
c)
jest zobowiązany do regularnego płacenia składek członkowskich;
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d)
posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
e)
posiada prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
f)
Członkowie założyciele są zwykłymi członkami Stowarzyszenia, lecz bez obowiązku
płacenia składek członkowskich
§9
1.
Członek honorowy Stowarzyszenia to osoba fizyczna, której godność tę nada Walne
Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2.
Członek honorowy ma prawo:
a)
uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b)
uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
1.
Członka honorowego nie obowiązuje rozdział dotyczący składek członkowskich.
§10
1.
Członek wspierający Stowarzyszenia to osoba fizyczna lub prawna, która za swoją
zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2.
Członek wpierający ma prawo:
a)
opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
b)
uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c)
uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§11
1.
Utrata członkostwa w przypadku członków zwyczajnych, honorowych i wpierających
następuje poprzez skreślenie członka z listy członków.
2.
Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
a)
rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
b)
nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres
przekraczający 12 miesięcy (nie dotyczy członków honorowych i wspierających);
c)
zawieszenia członka na czas przekraczający 18 miesięcy;
d)
odnotowania przez Zarząd Stowarzyszenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem
oraz działalności na szkodę Stowarzyszenia.
1.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 11, ust. 2, Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
2.
Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia członka z listy członków, ma on prawo do
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§12
1.
Dobrowolne zawieszenie członkostwa może nastąpić na wniosek członka złożony na
piśmie.
2.
Dobrowolne zawieszenie członkostwa wiąże się z:
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a)
utratą praw członkowskich;
b)
zwolnieniem z opłacania składek członkowskich na czas zawieszenia.
1.
Zawieszenie członkostwa może zostać dokonane przez Zarząd Stowarzyszenia, w
przypadku opisanym w § 13, ust. 6, 7.
IV OPŁATY CZŁONKOWSKIE
§13
1.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do płacenia składek mając do wyboru trzy
możliwości ich opłacania: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
2.
Kwoty składek:
a)
miesięczna – 30 złotych;
b)
kwartalna – 80 złotych;
c)
roczna – 300 złotych.
1.
Składki pobierane są za dany okres z góry.
2.
Składki należy uregulować do 10 dnia odpowiedniego miesiąca.
3.
Wszelkie opłaty pobierane są przez Skarbnika Stowarzyszenia bezpośrednio jako
gotówka lub na konto bankowe Stowarzyszenia.
4.
Składki przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia oraz na wspieranie realizacji
jego celów.
5.
Osoba mająca zaległości składkowe powyżej trzech miesięcy może zostać zawieszona
w prawach członka Stowarzyszenia.
6.
Przywrócenie praw członka następuje po uregulowaniu zaległych składek, do
ostatniego miesiąca, w którym korzystał on ze swoich praw oraz opłaty reaktywacyjnej w
wysokości 20 złotych.
7.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zwolnienia ze składek lub
odroczenia ich na określony z góry okres czasu, na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
V WŁADZE STOWARZYSZENIA
§14
1.
Władzami Stowarzyszenia są:
a)
Walne Zebranie;
b)
Zarząd Stowarzyszenia;
c)
Komisja Rewizyjna;
1.
Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuję się spośród wszystkich członków
Stowarzyszenia drogą głosowania tajnego.
§15
1.
W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie członków
zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów. Delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych, a
jego mandat trwa do czasu nowych wyborów.
2.
Walne zebranie wybiera delegatów spośród listy kandydatów na funkcje delegata.
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§16
1.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu mówią
inaczej.
2.
Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia danego organu władzy nie uczestniczy co
najmniej połowa członków, wówczas wyznacza się drugi termin posiedzenia, na którym
uchwały mogą być podejmowane większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3.
Drugi termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie
może być wyznaczony wcześniej niż po upływnie 30 minut od pierwszego terminu
posiedzenia.
WALNE ZEBRANIE
§17
1.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.
Walne Zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
3.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a)
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i uchwalanie zmian Statutu;
b)
uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
c)
wybór przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, zwanego dalej Prezesem
Stowarzyszenia oraz członków Zarządu;
d)
wybór Komisji Rewizyjnej;
e)
wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
f)
wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia, z położeniem szczególnego nacisku na kwestie finansowe;
g)
udzielanie (po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej) absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia;
h)
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze.
§18
1.
Walne Zebranie Nadzwyczajne Zarząd Stowarzyszenia może zwołać:
a)
z własnej inicjatywy;
b)
na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c)
na pisemny wniosek za potwierdzeniem odbioru litem poleconym co najmniej 1/3
członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub delegatów.
1.
Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od
złożenia wniosku lub żądania.
2.
Walne Zebranie Nadzwyczajne obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
3.
Walne Zebranie Nadzwyczajne może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przed terminem ukończenia przez nich kadencji i powołać w to miejsce nowego członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego kadencja potrwa do odbycia Walnego Zebrania
Zwyczajnego.
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4.
Uzupełnianie składu Władz Stowarzyszenia w innych przypadkach niż odwołanie
dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
§19
1.
Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane dwa razy do roku jako zebranie
sprawozdawczo-wyborcze.
2.
Zarząd ma obowiązek zawiadomić członków o terminie Walnego Zebrania co najmniej
14 dni przed jego odbyciem.
§20
1.
a)
b)

W Walnym Zebraniu biorą udział:
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – posiadający czynne i bierne prawo wyborcze;
członkowie honorowi i wspierający – z głosem doradczym.
§21

1.
Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania oraz jego zastępcę.
2.
Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami, czuwa nad prawidłowością ich
przebiegu i zgodnością ze Statutem.
3.
Przewodniczący Walnego Zebrania ma decydujący głos w przypadku wątpliwości
dotyczących Statutu.
4.
Przewodniczący Walnego Zebrania wybiera osobę odpowiedzialną za spisanie
sprawozdania z zebrania i ma obowiązek w przeciągu 7 dni od zebrania złożyć sprawozdanie
Zarządowi Stowarzyszenia.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§22
1.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków: Prezesa, dwóch wiceprezesów
oraz dwóch członków Zarządu.
2.
Jeden członek Zarządu wybierany jest przez Zarząd na Skarbnika Stowarzyszenia.
3.
Pierwszego wyboru składu Zarządu dokonują członkowie założyciele.
4.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania Zarządu
decyduje głos Prezesa.
§23
1.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Prezes może samodzielnie reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz lub przekazać
swoje pełnomocnictwo innemu członkowi zarządu
3.
W zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych konieczne jest działanie dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa.
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4.
W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje
z nim Prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu.
5.
Prezes Zarządu może udzielić innym członkom Stowarzyszenia pełnomocnictw
ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia, gdy z określonych powodów Zarząd nie jest
w stanie reprezentować Stowarzyszenia.
6.
W przypadku, gdy którakolwiek osoba z zarządu lub komisji rewizyjnej zrezygnuje ze
swojego stanowiska, zarząd ma prawo powołać osobę zastępującą. Osoba ta będzie mogła
pełnić daną funkcje do najbliższego Walnego Zebrania Zwyczajnego.
§24
1.
Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należą w szczególności:
a)
realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz wszystkich uchwał Walnego
Zebrania;
b)
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
c)
podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, zawieszania i ustania
członkostwa;
d)
opracowywanie i przekazywanie stosownym władzom sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia.
1.
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z
potrzebami podejmowania stosownych decyzji, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.
Formą zebrania Zarządu może być spotkanie lub konferencja poprzez komunikatory
internetowe.
KOMISJA REWIZYJNA
§25
1.
W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić członek Zarządu.
2.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)
przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej Stowarzyszenia;
b)
prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
c)
przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d)
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
e)
zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia;
f)
składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego.
1.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§26
1.

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
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2.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a)
składek członkowskich;
b)
dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
c)
ofiarności publicznej;
d)
dochodów majątku Stowarzyszenia;
e)
z odpłatnej działalności Stowarzyszenia.
1.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.
VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§27
1.
Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczy członków Stowarzyszenia.
2.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili uchwały
Walnego Zebrania.
§28
1.
Stowarzyszenie może być rozwiązane przez Walne Zebranie na podstawie uchwały
powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczy
członków Stowarzyszenia.
2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.
Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
4.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
statucie mają zastosowane przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 140 z późniejszymi zmianami).
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się wpisu
Stowarzyszenia do ewidencji i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje
osobowość prawną.
Statut został przyjęty jednogłośnie uchwałą Walnego Zebrania Zwyczajnego
Sprawozdawczo Wyborczego, które odbyło się w Gdańsku w dniu ..………………………….

Protokolant
zebrania
………………………….…….

Przewodniczący
……….……………………………..
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