Statut Stowarzyszenia „Piłkarskie Nadzieje – Motor Lublin”
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i cele Stowarzyszenia

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Piłkarskie Nadzieje – Motor Lublin”.
2. Stowarzyszenie posługuje się także skrótem nazwy w brzmieniu „Piłkarskie Nadzieje”.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie województwa lubelskiego.
2. W granicach niezbędnych dla prawidłowego realizowania swoich celów Stowarzyszenie
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
§3
Celem Stowarzyszenia jest organizacja profesjonalnie działającej szkółki piłkarskiej będącej
zapleczem kadrowym Motoru Lublin, szkolącej i wychowującej najzdolniejszą piłkarsko
młodzież miasta Lublina i okolic, promocja zdrowego stylu życia, w tym realizacja działań
profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
§4
1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
2) Organizowanie towarzyskich turniejów piłkarskich,
3) Prowadzenie działalności wychowawczej,
4) Organizowanie obozów sportowych,
5) Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,
6) Działalność reklamową.
7) Profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 Stowarzyszenie może wykonywać odpłatnie.
§5
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na
działalność statutową.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
a) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
b) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D)
c) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
d) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
e) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
f) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
g) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);

h) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
i) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
j) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).
§5a
Rok działalności Stowarzyszenia oraz rok obrotowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
§6
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać określone czynności do
wykonania na podstawie umów cywilnoprawnych, w celu realizacji zadań statutowych.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia cechuje się jawnością i przejrzystością.
2. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Zarządu o informację co do
podejmowanych przez Zarząd działań, a także kosztów tych działań. W takiej sytuacji
Zarząd zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zapytania.
Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych,
3) małoletni poniżej 16 lat, o ile zgodę na ich członkostwo w Stowarzyszeniu wyrazi
przedstawiciel ustawowy.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, w tym nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§10
1. Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd Stowarzyszenia osobom
fizycznym, które wyróżniły się działalnością na rzecz Stowarzyszenia lub piłki nożnej.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Członkom honorowym przysługują poza tym wszystkie prawa członków zwyczajnych, za
wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
§11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostać może osoba prawna, która złoży pisemną
deklarację stałego lub doraźnego finansowego bądź rzeczowego wspierania
Stowarzyszenia.
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2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, za
wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
§12
1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) prawo wyboru organów Stowarzyszenia oraz prawo kandydowania do tych organów
(czynne i bierne prawo wyborcze),
2) udziału w Walnym Zebraniu oraz głosowania przy podejmowaniu uchwał,
3) zgłaszania wniosków i postulatów do organów Stowarzyszenia,
4) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Stowarzyszenia,
5) udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) czynnego współudziału w realizowaniu statutowych działań Stowarzyszenia.
2.Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu, nie
przysługują prawa określone w pkt 1 ustępu poprzedzającego, a także prawo głosowania przy
podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu.
§13
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
a także wydawanych przez nie regulaminów,
2) terminowego opłacania składki członkowskiej.
2. Członkowie założyciele są zwolnieni z uiszczania składki członkowskiej przez pierwszy
rok działalności Stowarzyszenia.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może zostać zastąpiony przez obowiązek
nieodpłatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia, który chce świadczyć
nieodpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia składa deklarację o stosownej treści Zarządowi
Stowarzyszenia. Zakres pracy, do której wykonywania zobowiązany jest członek
Stowarzyszenia określa Zarząd.
§14
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o
przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer
PESEL,
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, deklarację, o której
mowa w § 11 ust. 1, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają
wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O
swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie
należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji
Zarządu.
4. Uchwałą Zarządu przyjmowanie nowych członków uzależnić można od uiszczenia
wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd.
§15
1. Członkostwo członków zwyczajnych i członków wspierających ustaje:
1) wskutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby pranej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej,
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2) złożenia przez członka rezygnacji i przyjęcia jej przez Zarząd,
3) wykluczenia członka przez Zarząd za naruszenie postanowień Statutu, w szczególności za
nieterminowe uiszczania składki członkowskiej bądź zachowanie niegodne członka
Stowarzyszenia
2. Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się lub wykluczenie decyzją Zarządu.
§16
1. Członkom Stowarzyszenia Zarząd może udzielać nagród i wymierzać kary.
2. Karami są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w §15 ust. 1 pkt 3.
3. Nagrodami są:
1) wyróżnienie
2) zwolnienie ze składki członkowskiej w danym roku,
4. W sprawach wymierzania kar członkom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Komisji Rewizyjnej.
Rozdział III
Organy Stowarzyszenia
§17
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Komisja Rewizyjna
3) Zarząd
§18
1. Jeżeli ze z ustawy lub Statutu nie wynika inaczej uchwały organów Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

1.
2.
3.
4.

5.

§19
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo udziału w Walnym
Zebraniu przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd po zakończeniu każdego roku obrotowego
w terminie do 31 października.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków uprawnionych do udziału
w Walnym Zebraniu na piśmie lub drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w
głosowaniu
jawnym,
zwykłą
większością
głosów
przy
obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków, uprawnionych do
głosowania.
Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy.
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6. W imieniu członków wspierających na Walnym
przedstawiciele.

Zebraniu występują ich

§20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) Przyjmowanie corocznego sprawozdania Zarządu i udzielania mu absolutorium,
3) Zatwierdzanie Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
4) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie nabycia członkowstwa,
5) Podejmowanie uchwał w kwestii zmiany Statutu,
6) Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 zapadają większością 2/3 głosów obecnych
członków.
§21
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
3) mogą otrzymywać, z tytułu pełnionej funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
3. Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) ukonstytuowanie się poprzez wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza,
2) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Zarządu,
3) przedstawianie sprawozdania z działalności i wniosków na Walne Zebranie.
4. W zakresie wykonywania działań kontrolnych i nadzorczych Komisja Rewizyjna nie
podlega Zarządowi.
§22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do sześciu osób.
2. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza oraz Skarbnika.
§23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) Określenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
4) Podejmowanie decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ze składki
członkowskiej
§24
1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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§25
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes
działający łącznie z członkiem Zarządu.
2. W sprawach wymagających złożenia oświadczenia woli wobec członka Zarządu,
Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami są:
1) składki członkowskie i wpisowe
2) darowizny, spadki oraz zapisy,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) dotacje,
5) dochody z własnego majątku.
3. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia określają uchwały
Walnego Zebrania.
4. Członków Stowarzyszenia, pozostających w trudnej sytuacji materialnej, Zarząd może, na
ich wniosek, zwolnić od uiszczenia całości lub części składki członkowskiej za dany rok.
5. Wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.
§27
1. Zakazane jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia,
pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi pracownicy ci pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są z nimi związani z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli
(osoby bliskie),
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich,
chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) dokonywanie na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia
lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
2. Czynności dokonane z naruszeniem postanowień §1 uważane będą za bezskuteczne w
stosunku do Stowarzyszenia, chyba że strona takiej czynności pozostawała w dobrej wierze.
Wówczas osoby dokonujące tej czynności w imieniu Stowarzyszenia zobowiązane będą do
naprawienia szkody.
§28
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania.
2. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wystąpić może Zarząd lub
1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i przeznaczenie jego
majątku i funduszy.
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