STATUT
STOWARZYSZENIA
Preambuła
Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby
fizyczne, prowadzące w różnych formach działalność na rzecz wspierania rozwoju społecznego i
gospodarczego.
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku numer 79 pozycja 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa
miejscowego. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Stowarzyszenie innych organizacji
pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, a do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
ROZDZIAŁ 2
Cele i formy działania
§ 2.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) rozpowszechnianie i ulepszanie dyscypliny sportowej jaką jest pole sport;
b) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy oraz świadomości o dyscyplinie sportowej
jaką jest pole sport, w szczególności poprzez system rekomendowania specjalistycznych
umiejętności edukacyjnych i programów treningowych oraz trenowanie oraz certyfikowanie
kompetentnej i wykwalifikowanej kadry;
c) podejmowanie i wspieranie wszechstronnych inicjatyw upowszechniających zdrową rywalizację
sportową poprzez pole sport;
d) nadzorowanie i administrowanie ciągłością programową pole sport dla celów rozpowszechniania i
rozwijania atletyki, w szczególności poprzez staranne przygotowanie i planowanie wykorzystania
istniejących urządzeń, źródeł i treningu;
e) unifikacja i koordynacja działań wszystkich organizacji promujących pole sport oraz umożliwienie
wszystkim zainteresowanym przyczyniania się do rozwoju dyscypliny sportowej jaką jest pole
sport;
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f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

tworzenie i obsługiwanie projektów propagujących i podnoszących poziom dyscypliny sportowej
pole sport;
utrzymywanie rozwoju dyscypliny sportowej pole sport na poziomie rekomendowanym przez
międzynarodowe organizacje sportowe;
propagowanie ujednolicenia i przyjęcia międzynarodowych kryteriów i standardów pole sport w
celu utrzymania jednolitego poziomu trudności wśród sportowców, sędziów, zwolenników i
sponsorów;
wdrożenie efektywnych kanałów komunikacji dla przekazu informacji, wytycznych i wskazówek, a
także najnowszych kierunków rozwoju i techniki pomiędzy trenerami i zwolennikami pole sport;
ujednolicenie sposobu zarządzania i administracja dziedziną pole sport;
przechowywanie i rozprzestrzenianie informacji o wszystkich etapach zaawansowania pole sport;
zbieranie funduszy wspierających rozwój dyscypliny sportowej jaką jest pole sport;
podejmowanie wyłącznie charytatywnych i edukacyjnych działań na rzecz pole sport;
przestrzeganie i popieranie zasad i celów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA);
wspieranie światowych, ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pole sport;
organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz tanecznych, konkursów i mistrzostw pole sport,
współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wszelkimi osobami prawnymi,
których przedmiotem działalności jest promocja dziedziny pole sport,
prowadzenie działalności wydawniczej związanej z publikacjami o tematyce pole sport,
nawiązywanie kontaktów z firmami zajmującymi się produkcją sprzętu i odzieży tanecznej, czy
sportowej,
badanie rynku i opinii publicznej w zakresie celów Stowarzyszenia,
ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 3.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która poprzez złożenie deklaracji,
zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego
Statutu. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje na cele
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która przyczyniła się w sposób wybitny do rozwoju
społecznego i gospodarczego lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu bądź co
najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
Członkostwo wygasa na skutek:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
c) utraty zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną ,
f) skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
g) skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się idei Stowarzyszenia lub rażącego
naruszenia postanowień Statutu.
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8. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o skreśleniu służy
zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od
daty powiadomienia o uchwale lub orzeczeniu.
9. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego
naruszenia postanowień Statutu.
10. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, prawo brania udziału z głosem
stanowiącym w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, oraz prawo do: wyrażania
swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, korzystania z zasobów,
świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
11. Członkowie wspierający mają prawo brania udziału z głosem doradczym w obradach Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także mają prawo do: wyrażania swoich opinii i propozycji
dotyczących działalności Stowarzyszenia, korzystania z zasobów, świadczeń i pomocy
Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi mają prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich
organów Stowarzyszenia, a także mają prawo do: wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących
działalności Stowarzyszenia, korzystania z zasobów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
13. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i
uchwałami władz Stowarzyszenia.
14. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz
terminowego opłacania składek członkowskich.
ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia
§ 4.
1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków zwane dalej ,,Walnym Zebraniem”, Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami stowarzyszenia.
§ 5.
1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych
głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z
wyboru.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd powierza
obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru
nowego Prezesa Stowarzyszenia na okres do końca kadencji władz.
3. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie, które go
odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia na okres do końca kadencji władz.
§ 6.
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 7.
1. Walne Zebranie Członków
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a) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub
Nadzwyczajne.
b) Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku jako zebranie
sprawozdawczo-wyborcze.
c) Do ważności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie jest wymagane kworum 1/3
ilości członków zwyczajnych. Do ważności Walnego Zebrania Członków w drugim terminie
kworum nie jest wymagane.
d) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje
Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co
najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku.
e) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym, , - członkowie honorowi i wspierający - z głosem
doradczym,
- zaproszeni goście.
f) O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Zarząd powiadamia członków drogą elektroniczną
lub listem zwykłym z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
g) Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
h) Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
a) Ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
b) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
e) Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
f) Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich,
h) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze,
l) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
3. Temat obrad
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować
i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków.
4. Podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie
a) Walne Zebranie podejmuje większością 3/4 głosów uchwały w sprawie:
- zmian Statutu,
- odwołania przed upływem kadencji członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
- pozbawienia godności członka honorowego.
l) Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
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§ 8.
1. Zarząd:
a) W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 2 do 4 Członków Zarządu wybieranych
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swojego grona: Wiceprezesa Zarządu oraz sekretarza.
b) Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
c) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym
Zebraniem.
d) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie,
c) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych,
sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie
preliminarzy i sprawozdań budżetowych,
e) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz o
skreśleniu z listy członków,
f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,
h) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji
Rewizyjnej,
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych
j) Kierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o nadanie i pozbawienie godności członka
honorowego stowarzyszenia
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
4. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu
łącznie.
5. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 4, obejmują rozporządzanie
prawem, którego wartość przekracza pięć tysięcy złotych, lub czynności te mogą spowodować
powstanie zobowiązania Stowarzyszenia do świadczenia o wartości powyżej pięciu tysięcy złotych, do
skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
§ 9.
1. Komisja Rewizyjna
a)
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne
Zebranie spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
b)
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swojego grona przewodniczącego.
c)
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
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- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej 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
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy
a)
kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenia przepisami,
b)
przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych
sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
c)
przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
d)
wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e)
przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie
lub wnioskowanych przez Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz
żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze
§ 10.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, dochody z nieruchomości i
ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, dotacje i
subwencje, darowizny, zapisy i spadki, wpływy z działalności własnej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na te konta
przekazywane.
5. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Walne Zebranie.
6. Zarząd może tworzyć fundusze specjalne, wyodrębniając w tym celu środki posiadane w swojej
dyspozycji.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także
wskazuje działające w regionie fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk, o celach możliwie
najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po
zaspokojeniu jego zobowiązań.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi
zmianami) lub innych aktualnych przepisów dotyczących stowarzyszeń.
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