STATUT
Stowarzyszenia „Żółto-Czarni”
z dnia 27 lutego 2010 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Żółto-Czarni”
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych,
prawnych
i organizacji nie posiadających osobowości prawnej zawiązanym w celu integracji
kibiców
i sympatyków koszykówki.

§2
1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 112 poz. 766 z późn. zm.) oraz
niniejszy
statut.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów
Stowarzyszenie
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli nie
zakazuje
tego miejscowe prawo.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5
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Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia
§6
Cele stowarzyszenia obejmują:
 propagowanie walorów sportu, w tym szczególnie koszykówki, wśród dorosłych,
dzieci i młodzieży,
 integrację środowiska kibiców koszykówki,
 promowanie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu
 promowanie koszykówki, sportu i rywalizacji sportowej w kraju i za granicą,
 popularyzację i promowanie koszykówki, miasta Sopot i regionu pomorskiego w
kraju i za granicą,
 propagowanie i rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i turystyki.
 wspieranie aktywnym, kulturalnym dopingiem drużyny Trefl Sopot

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
 branie udziału w zawodach sportowych w kraju i za granicą,
 organizowanie regularnych spotkań członków Stowarzyszenia z kibicami,
władzami klubu, miasta, zawodnikami drużyny itp.,
 współpracę z władzami sopockiego klubu, miasta Sopotu, stowarzyszeniami i
organizacjami o podobnych celach,
 propagowanie żywiołowego i kulturalnego dopingu drużyny klubowej i narodowej
w kraju i za granicą,
 propagowanie sopockiej drużyny wśród kibiców i sympatyków innych zespołów,
 pozyskiwanie sponsorów i funduszy na prowadzenie działalności statutowej
Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§8
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania
założycielskiego Stowarzyszenia.
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2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
a. członkowie założyciele,
b. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie
pozbawione praw publicznych i zainteresowane jego działalnością,
c. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, zainteresowani jego działalnością,
d. zainteresowani jego działalnością małoletni poniżej 16 roku życia, posiadający
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tylko i wyłącznie za zgodą
przedstawicieli ustawowych, wyrażoną na piśmie.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich.
4. Deklaracja przystąpienia członka do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu
w formie uchwały.

§ 10
1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom szczególnie zasłużonym dla
działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania,
podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową oraz uznaje postanowienia jego statutu. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga
akceptacji Zarządu w formie uchwały.
3. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkami wspierającymi
określi szczegółowo Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z członkiem
wspierającym.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
 wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia,
 czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
 wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności
Stowarzyszenia,
 wyrażania opinii i zgłaszania wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia,
 współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego
realizowania,
 uczestniczenia w każdej formie działalności organizowanej lub prowadzonej
przez Stowarzyszenie,
 Członkom zwyczajnym, o których mowa w § 9 ust.2 pkt. d niniejszego statutu,
nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo uczestniczenia z
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głosem stanowiącym w walnym Zebraniu,

§ 13
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia wydanych
na jego podstawie,
 regularnego opłacania składek członkowskich,
 przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia.

§ 14
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego prawa
wyborczego.

§ 15
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 zgonu członka,
 skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu nie płacenia składek
członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia,
 utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub
wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 17
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje
odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władze Stowarzyszenia tworzą:
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1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 19
1. Organy Stowarzyszenia w zakresie swoich kompetencji podejmują uchwały zwykłą
większością głosów obecnych członków, za wyjątkiem spraw wskazanych w
statucie.
2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, biorą udział wszyscy członkowie
zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z
głosem doradczym.
4. Członkom zwyczajnym podczas głosowań i wyborów do władz Stowarzyszenia
przysługuje jeden głos.

§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w
szczególności:
 uchwalanie statutu i jego zmian,
 uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
 ustalanie programu i kierunków działalności Stowarzyszenia,
 określanie zasad gospodarowania, zarządzania i dysponowania mieniem
Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego
Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach
nie uregulowanych statutem,
 uchwalanie wysokości składek członkowskich
 podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu
oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu członka z listy
członków Stowarzyszenia,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
 rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zarządowi
 udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
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2. Podejmowanie uchwał w innych przypadkach przewidzianych w statucie oraz w
sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
3. W sprawach, które nie należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków może
ono większością 3/5 głosów uchwalić wiążące inne organy Stowarzyszenia
zalecenia, określając termin, do którego winny one być wykonane.

§ 22
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku.

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków
Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenie winno być zwołane w
terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
3. W razie nie zwołania przez Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia wniosków, o których
mowa w pkt. l b i c, albo przekroczenia terminu wskazanego w § 22 statutu Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

§ 24
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z
porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na 7
dni przed terminem.

§ 25
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów:
1. w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia,
2. w drugim terminie ( po piętnastu minutach ) – bez względu na liczbę obecnych
członków o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej,

§ 26
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz 2 Członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
4. Podział funkcji miedzy członków Zarządu oraz udzielanie imiennych
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pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i
finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na swym pierwszym
posiedzeniu po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
5. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu
lub dwóch Członków Zarządu.

§ 27
Do uprawnień Zarządu należy:
 organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a
nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
 przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 zawieszanie w prawach członka stowarzyszenia członków nie wypełniających
obowiązków przewidzianych statutem.

§ 28
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
2/3 składu osobowego Zarządu
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 29
1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na 2 miesiące.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach
Zarządu.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 31
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz na pół roku pod
względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny
działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium;
 przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze
swej działalności;
 sporządzanie półrocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do
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wiadomości członków;
 delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym;
 przeglądanie wszelkich dokumentów i żądanie od Zarządu wszelkich informacji
związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 32
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości
1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru spośród członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 33
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn,
grantów, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 34
1. Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.

§ 36
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu
Prezesa Zarządu i upoważnionego przez Zarząd Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co
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najmniej połowy liczby członków +1.

§ 38
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmie
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa o
stowarzyszeniach.

§ 40
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

