STATUT
STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy „Prawo
o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
1.
2.
3.
4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym
profilu działania.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznaki i barw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§3
Celami Stowarzyszenia są:
1) inicjowanie, popieranie i podejmowanie działań zmierzających do sportowego i kulturalnego rozwoju
Nowej Huty, Krakowa i Małopolski,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4) prowadzenie różnych form szkolenia sportowego,
5) organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach
6) tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej w mieście Krakowie.
7) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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9) popularyzowanie wiedzy na temat sportu,
10) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
11) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
14) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
15) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
16) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej,
17) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
18) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
19) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
20) działalność informacyjna,
21) działalność charytatywna,
22) promocja i organizacja wolontariatu,
23) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
24) propagowanie osiągnięć sportowych członków Stowarzyszenia.

§4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję i udział w inicjatywach sportowych, kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych,
2) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
4) organizowanie działalności szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
5) organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Stowarzyszenia i mieszkańców
miasta Kraków,
6) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
7) współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej,
8) przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle
określonych zadań statutowych Stowarzyszenia,
9) współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
10) inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami
administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną
i gospodarczą,
11) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
12) prowadzenie różnych form działalności gospodarczej na cele statutowe.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.
§5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)
2)
3)
4)

rzeczywistych,
zwyczajnych,
honorowych,
wspierających,
§6

1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków rzeczywistych.
2. Członkiem rzeczywistym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który akceptuje postanowienia
statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej
w urzeczywistnianie celów organizacji i spełnia następujące kryteria:
a) posiada co najmniej roczny staż w charakterze członka zwyczajnego;
b) przedstawi Zarządowi Stowarzyszenia pisemne rekomendacje trzech członków rzeczywistych;
c) złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków rzeczywistych przez Walne Zebranie
Członków.
3. Członek rzeczywisty ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
b) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia;
c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji statutowych zadań;
d) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności.
4. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) przestrzegać i realizować zasady statutowe i regulaminy statutowe Stowarzyszenia;
c) realizować program i uchwały Stowarzyszenia;
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Walne Zebranie Członków ma prawo nadać status członka rzeczywistego osobie nie posiadającej rocznego
stażu w charakterze członka zwyczajnego, która uzyska rekomendacje 6 członków rzeczywistych.

§7
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który akceptuje
postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy
społecznej w urzeczywistnianie celów organizacji, złoży deklarację członkowską i opłaci składkę
członkowską.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia;
b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji statutowych zadań;
c) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
3
Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010
os. Ogrodowe 12/16
31-916 Kraków
Nowa Huta

Kontakt ze Stowarzyszeniem:
info@hutnik-krakow.pl
tel. kontaktowy: +48 795 298 576

a)
b)
c)
d)

aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
przestrzegać i realizować zasady statutowe i regulaminy Stowarzyszenia;
realizować program i uchwały Stowarzyszenia;
regularnie opłacać składki członkowskie.

§8
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów
Stowarzyszenia:
a) członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu lub 5 członków rzeczywistych Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia;
b) członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, określone w § 7, ust. 2 i 3
Statutu, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być: polska i zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która
zadeklaruje udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Członek wspierający ma prawo:
- brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia
- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w działaniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- korzystania z pomocy organizacyjnej oraz poradnictwa prowadzonego przez Stowarzyszenie,
- wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
4. Członków wspierających dotyczą te same obowiązki, co członków zwyczajnych, z wyjątkiem opłacania
składek członkowskich

§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę i z własnej inicjatywy;
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
przez okres co najmniej 6 miesięcy,
c) wykluczenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków rzeczywistych przez Zarząd
Stowarzyszenia – w stosunku do członków zwyczajnych – lub Walne Zebranie Członków – w stosunku do
członków rzeczywistych – z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
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Stowarzyszenia, prezentowania postawy moralnej niegodnej członka Stowarzyszenia lub działania na
szkodę Stowarzyszenia;
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia służy odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała jest ostateczna.
3. W przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia przez członka rzeczywistego Zarząd ma prawo zawiesić
członkostwo do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, które podejmie decyzję co do dalszego
członkostwa członka rzeczywistego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 11
1.
a)
b)
c)

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd Stowarzyszenia;
Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji części członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie
Członków jest zobowiązane do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 12
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane co najmniej raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej;
b) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego;
c) wybór w tajnym głosowaniu członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
d) ocenianie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) ustalanie zmian statutu;
h) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
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i) podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków rzeczywistych oraz rozpatrywanie
odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu z organizacji członków zwyczajnych;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach statutowych;
k) przyjmowanie członków rzeczywistych;
l) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. O terminie Walnego Zebrania Członków, które powinno odbyć się nie później niż 30 kwietnia każdego
roku, oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wywiesza informację w siedzibie
Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania.
5. W razie braku połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zebrania Zarząd
może zwołać Walne Zebranie Członków w drugim terminie.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
7. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia. Na żądanie przynajmniej
jednej osoby uprawnionej, głosowanie odbywa się tajnie.
8. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem decydującym – członkowie rzeczywiści;
b) z głosem doradczym – członkowie zwyczajni, honorowi oraz osoby zaproszone.
9. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków rzeczywistych.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwoływane na dzień przypadający w ciągu dwóch
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
11. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w statutowym terminie, uprawnienie do zwołania
Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 13
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków, wybranych bezwzględną większością głosów członków
Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu, nie
rzadziej niż raz na kwartał, a także na każdy pisemny wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych członków.
4. W imieniu Zarządu oświadczenia składa dwóch członków Zarządów.
5. Do zakresu zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) podział funkcji w zarządzie, w tym zwłaszcza wybór Prezesa, Wiceprezesów oraz Skarbnika;
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
d) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Walne Zebranie Członków
oraz przestrzeganie ich realizacji;
e) sporządzanie projektów budżetu, preliminarza rocznego oraz sprawozdań ze swojej działalności;
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) decydowanie o podjęciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej oraz jej przedmiocie;
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§ 14
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 członków, spośród
których wybiera przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności programowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia;
b) przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych oraz składanie sprawozdań z kontroli na Walnym
Zebraniu Członków;
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku, a kontrola
działalności gospodarczej co najmniej co 6 miesięcy.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.
§ 15
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z
własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 16
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.
2. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany
przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 17
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w
tym celu zostało zwołane.
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§ 18
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 19
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków
rzeczywistych Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
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