STATUT
STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO
„SKORPIONY”
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Sympatyków Sportu
Żużlowego „Skorpiony”, zwany dalej "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość
prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu zrzeszenia kibiców oraz
sympatyków Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego (PSŻ).
4.Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu propagowania sportu
i rekreacji.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie posiada zastrzeżone logo.
6. Stowarzyszenie posiada domenę internetową.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§3
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
a) konsolidacja środowiska kibiców oraz sympatyków Poznańskiego
Stowarzyszenia Żużlowego;
b) szerzenie kulturalnego dopingu wśród kibiców zgromadzonych na
stadionie podczas imprez sportowych;
c) przygotowywanie opraw meczowych;
d) organizacja oraz prowadzenie działań promujących sport a w tym sport
żużlowy i rekreacji;
e) inne działania na rzecz sportu żużlowego, w tym sportu żużlowego
i rekreacji;
f) Organizacja imprez sportowych, festynów i akcji charytatywnych
zgodnych z celami Stowarzyszenia
§4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie oraz prowadzenie kulturalnego dopingu na stadionach
sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych państw;
b) nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnym charakterze działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
jak i innych państw
c) szukanie osób, firm oraz instytucji wspierających działalność
Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych;

b) Członków adeptów;
c) Członków honorowych.
2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie adepci zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
§6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia obywatel polski i cudzoziemiec mający stale miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wspiera cele Stowarzyszenia
oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym
wysiłku zmierzającym do realizacji tychże celów.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do wnoszenia składek
członkowskich.
3. Wysokość składki, termin i tryb jej uiszczania będzie określony Uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia raz do roku na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członkiem adeptem może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 18
roku życia, mogąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia za zgodą
swych prawnych opiekunów.
Członkom adeptom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków
zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego
prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub
prawna, która w szczególny sposób przysłużyła się do rozwoju
Stowarzyszenia.
Tytuł Członka Honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków.
6. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§7
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach oraz innych działaniach
wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach pomiędzy
członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;
d) regularnie płacić składki członkowskie.
§8
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku
kandydata, który stanowi załącznik do niniejszego statutu oraz po
opłaceniu składki członkowskiej.
§9
1. Utrata członkostwa następuje w skutek:
I. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanej przez Zarząd
Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
b) zaleganie przez członka, z opłatą składek za okres przekraczający 4
miesiące następuje automatyczne bez upomnienia i powiadomienia o
utracie członkostwa.
c) śmierci członka;
d) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem;
e) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako członka
Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Za działalność naruszającą postanowienia statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia, Zarząd może nakładać na członków
następujące kary:
- upomnienie;
- nagana;
- zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia do dwóch lat;
- wykluczenie.
Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od
Walnego Zebrania Członków.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt I,
Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście
na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. Postanowienia ogólne
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§ 11
Wybór i powoływanie władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród
członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów z uwzględnieniem § 6 ust. 1.
§ 12
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności nie mniej niż 25 procent ogólnej liczby członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzenie danego organu władzy
uczestniczy mniej niż 25 procent członków, wówczas w drugim terminie
posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych
przez członków obecnych.
Drugi termin winien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może
być wyznaczony wcześniej niż po upływie, co najmniej 15 minut po
pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany
Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
B. Walne Zebranie Członków
§ 13
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:

a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności
Stowarzyszenia w minionej kadencji;
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej;
c) udzielenie lub nie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
e) wybór Zarządu;
f) wybór Komisji Rewizyjnej;
g) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
h) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw
określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do zarządzenia
zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres 4 lat,
jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.
6. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz
Stowarzyszenia podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania
Członków.
§ 14
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie:
a) wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu i porządku
obrad Walnego Zebrania.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zostanie dokonane w drodze
doręczenia za pośrednictwem poczty, poprzez e-mail, osobiście za
podpisem o przyjęciu do wiadomości.
5. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia, zawierających informacje o
miejscu i porządku obrad nastąpi nie później niż 30 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków.
6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
b) członkowie adepci i honorowi.
7. Osoby wymienione w ust. 6 pkt a mają na walnym Zebraniu czynne i
bierne prawo wyborcze i prawo głosowania, w pkt. b - głos doradczy.
8. Walne Zebranie Członków, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego.
§ 15
C. Zarząd
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, w tym: Prezesa,
dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza.
2. Prezes Zarządu i dwóch Wiceprezesów reprezentują Stowarzyszenie w
kontaktach z innymi Stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi,
instytucjami, mediami oraz koordynują i nadzorują realizację zadań
statutowych.
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres
kadencji w sposób określony w § 11.
4. Uzupełnianie składu Zarządu w trakcie trwania kadencji odbywa się w
trybie przewidzianym dla jego wyboru.
5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo do
złożenia rezygnacji z piastowanego stanowiska.
6. Swoją rezygnację członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składa w
formie pisemnej pozostałym członkom Zarządu pełniącym funkcje.

7. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
poddawany jest głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia i na nim zapada decyzja o przyjęciu lub
odrzuceniu wniosku o odwołanie członka.
§ 16
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między
walnym Zebraniem Członków i kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia.
2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykła większością głosów w
obecności, co najmniej 3 członków zarządu.
§ 17
1. Do zakresu działania Zarządu należą:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) kierowanie działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na
zewnątrz;
c) gospodarowanie majątkiem i funduszami;
d) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków;
e) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków.
§ 18
D. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zebranie członków.
2. Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat
w sposób określony w § 11.
3. Uzupełnianie składu Komisji w trakcie kadencji odbywa się w trybie
przewidzianym dla jej wyboru.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Zarządu.
6. Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności

Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansowo gospodarcza.
7. Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością
głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 19
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie nie mniej jak raz do roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia;
b) kontrola opłacania składek członkowskich, ruchomości i fundusze;
c) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi;
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności
oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz
fundusze, które służą wyłącznie realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) darowizny, dotacje, subwencje;
c) wpływy z działalności statutowej;
d) dochody z działalności gospodarczej;
e) inne dochody i wpływy.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

5. Do realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników na podstawie umów o pracę, zlecenie czy innych umów o
świadczenie usług lub podobnym charakterze.
§ 21
1. Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Zarząd. Dla
ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2
członków zarządu:
- Prezesa i Skarbnika,
- Wiceprezesa i Skarbnika,
2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku
Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
Niniejszy Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały
powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności nie mniej niż
50 procent członków Stowarzyszenia.
§ 23
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
§ 24
1.Statut jest przyjęty na założycielskim zebraniu Członków
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
2. Niniejszy statut ustalili jego członkowie w dniu 1 marca 2007 roku na
zebraniu założycielskim.
_________________________________________________________
Data , imię i nazwisko - podpis

