Stowarzyszenie
Toruńska Liga Unihokeja

Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 2/2015

— STATUT STOWARZYSZENIA —
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę TORUŃSKA LIGA UNIHOKEJA w dalszych postanowieniach Statutu zwane
Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu TLU lub nazwy anglojęzycznej Toruń Floorball
League.

§2
Stowarzyszenie jest klubem sportowym powołanym dla realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i
sportu, w szczególności sport unihokej, oraz jest wpisane do Ewidencji Prezydenta Miasta Torunia,
prowadzonej dla klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

§3
1.
2.
3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Toruń.
Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§4
1.

2.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy O sporcie (Dz.U.2014.715-j.t.) i Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie jest dobrowolne i samorządne oraz samodzielnie ustala swoją wewnętrzną
strukturę organizacyjną, określa cele, programy działania, uchwala akty wewnętrzne.
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§5
1.
2.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§6
1.
2.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

§7
1.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Celem Stowarzyszenia jest:
a. Organizacja różnego rodzaju własnych rozgrywek rywalizacji sportowej, w tym ligowych,
turniejowych itp. Rozgrywek w szczególności dotyczących sportu unihokej.
b. Udział w różnych rozgrywkach rywalizacji sportowej, w tym ligowych, turniejowych itp.
Rozgrywek w szczególności dotyczących sportu unihokej.
c. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz
profilaktyki zdrowotnej.
d. Pobudzanie aktywności społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
e. Propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu
wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
f. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości
narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez sport.
g. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, profilaktyki i promocji zdrowia.
h. Prowadzenie i rozwój badań naukowych w sporcie.
i. Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej,
profilaktyki i promocji zdrowia.
j. Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie
walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej.
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§8
1.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje następująco:
a. Współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i
profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków
do uprawiania aktywnego wypoczynku, inicjuje nowe formy działalności programowej i
organizacyjnej Stowarzyszenia.
b. Organizuje masowe imprezy sportowe i rekreacyjne.
c. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym i
kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków.
d. Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także
innych form aktywnego wypoczynku.
e. Udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych,
współpracując w tym zakresie z prasą, radiem, telewizją i mediami elektronicznymi.
f. Prowadzi działalność wydawniczą własną, współpracuje ze szkołami wyższymi i placówkami
naukowo-badawczymi oraz popiera prace naukowo-badawcze w zakresie edukacji, sportu,
sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji, zdrowia i ekologii.
g. Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i
instytucji oraz prowadzi doradztwo personalne w zakresie kultury fizycznej i sportu.
h. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju formy wypoczynku połączone z kulturą fizyczną i
sportem.
i. Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw stanowiących domenę działań
Stowarzyszenia.
j. Organizuje oraz prowadzi kursy, szkolenia i dokształcania osób oraz instruktorów, trenerów,
organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb sportu, sportu osób
niepełnosprawnych, rekreacji ruchowej w różnych środowiskach.
k. Organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjne, metodycznoszkoleniowe, wypoczynkowe oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy: sportoworekreacyjne, profilaktyczno-usprawniające, sportowe – dla dorosłych, dzieci, młodzieży i
rodzin.
l. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, rozwija działalność
w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
m. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej.
n. Koordynuje działalność zrzeszonych członków kształtując wspólne kierunki działania.
o. Prowadzi działalność statutową we własnym zakresie i poprzez udział w innych
przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizacje zadań statutowych.
p. Współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami
zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie kultury
fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego
osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania patologiom.
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§9
1.
2.
3.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1.

Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą
się na :
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§11
Osoba Prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenie.

§12
1.

2.

3.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o
stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną
opinię dwóch członków Stowarzyszenia (nie dotyczy członków-założycieli obecnych na spotkaniu
założycielskim). Członkowie zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia na podstawie uchwały
Zarządu.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu
pisemnej deklaracji członkowskiej. Członkowie wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia
na podstawie uchwały Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia na
podstawie uchwały Zarządu.
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§13
1.

2.

Członkowie zwyczajni mają prawo do :
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, zgodnie z
obowiązującą ustawą Prawo o stowarzyszeniach,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek członkowskich ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
d. chronić własność Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich.

§14
1.

2.
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 prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15
1. Członkostwo ustaje na skutek :
1.1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
1.2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu:
a. nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. ponad 6 miesięcznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 miesięcy,
d. śmierci osoby fizycznej bądź utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§16
1.

2.
3.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za
pośrednictwem Zarządu.
Odwołanie od uchwały składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały do Zarządu,
który wprowadza jego procedowanie do porządku najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

— Walne Zebranie Członków —
§18
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej
trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym wyznaczonym terminie oraz bez względu na ilość Członków w drugim
wyznaczonym terminie.
Głosowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest jawne z wyłączeniem:
a. tajnego głosowania, które zarządza się przy wyborach władz Stowarzyszenia, odwołaniu
członka władz Stowarzyszenia oraz w sprawach osobowych;
b. tajnego głosowania, które zarządza się również nad innymi sprawami na wniosek co najmniej
3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie zmian statutu,
b. uchwalanie regulaminów,
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu i ewentualnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego
władze,
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i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

— Zarząd—
§19

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania go na
zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. finansowych
(skarbnika), Wiceprezesa ds. organizacyjnych (sekretarza) oraz pozostałych członków Zarządu.
Prezes Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu. Wiceprezesa ds. finansowych
(skarbnika) oraz Wiceprezesa ds. organizacyjnych (sekretarza) wybiera Zarząd Stowarzyszenia
spośród swoich członków.
Zarząd powoływany jest na czas oznaczony – sześcioletnią kadencję.
W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu Zarządu. W innych przypadkach
powołania członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
wszystkich członków Zarządu, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie jest jawne, chyba, że przy pełnym składzie
Zarząd podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden
głos.
Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Szczegółowo organizację, tryb i formy działania Zarządu
określa Regulamin Zarządu podlegający uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków.
Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. ustanawianie składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o zawieszenie
lub zwolnienie ze składek członkowskich,
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h. zatrudnianie pracowników,
i. ustalanie wysokości wynagrodzenia, z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia
Członków Zarządu, które określa Walne Zebranie Członków,
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j. opracowanie i uchwalanie rocznych planów finansowo-rzeczowych,
k. opracowanie i uchwalanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
l. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
9. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie, przy czym w sprawach majątkowych powyżej kwoty 4000 zł
(czterech tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w
tym Wiceprezesa ds. finansowych.

— Komisja Rewizyjna —
§20
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i
Sekretarza.
Komisja Rewizyjna powoływana jest na sześcioletnią kadencję.
W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu Komisji Rewizyjnej. W
innych przypadkach powołania członków Komisji rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji.
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności wszystkich członków Komisji, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W
przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie jest jawne, chyba, że
przy pełnym składzie Komisja Rewizyjna podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. Każdemu
członkowi Komisji przysługuje jeden głos.
Komisja może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Szczegółowo organizację, tryb i formy działania Komisji
Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej podlegający uchwaleniu przez Walne Zebranie
Członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
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ROZDZIAŁ V
Majątek stowarzyszenia

§21
1.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów, przy czym w przypadku powołania Stowarzyszenia do
dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e. ofiarności publicznej,
f. dotacji.

§22
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§23
1.

Stowarzyszenie nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich
członków, członków organów stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, 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,
b. przekazywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
d. dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby
bliskie.
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Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

§25
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa likwidatora
oraz zakres jego zadań i kompetencji, sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.

§26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

Uchwalono jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków dnia 10.04.2015 roku
A. Kalwasiński
podpisano własnoręcznie

M. Mirończuk
podpisano własnoręcznie

Przewodniczący

Protokolant zebrania
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