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STATUT 

STOWARZYSZENIA  SPORTOWEGO   
PARAFIALNA  AKADEMIA  PIŁKARSKA  BOSKO   SULĘCIN 

 
WSTĘP 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości 
człowieka, czerpiąc swoje zasady  ze społecznej nauki Kościoła 
Stowarzyszenie działa pod patronatem Parafii św. Henryka w Sulęcinie. 

 
Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: PARAFIALNA  AKADEMIA PIŁKARSKA  BOSKO     Sulęcin  i 
zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku 
publicznego, wolontariacie, ustawy o sporcie oraz Statutu i wewnętrznych regulaminów. 
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PAP Bosko Sulęcin i wyróżniającego je znaku 
graficznego. 

§ 2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest  miasto SULĘCIN  
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Sulęcina i województwa lubuskiego. 
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

§ 3 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 4 
Stowarzyszenie może posiadać odznaki, i inne symbole ustalone przez Walne Zebranie zgodnie z 
właściwymi przepisami. Nazwa, odznaki i symbole  Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 

§ 5 
1. Stowarzyszenie może być członkiem z krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 
2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje sportowe. 
3. Tryb powoływania sekcji i zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny 
Stowarzyszenia. 

§ 6 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość 
zatrudniania za wynagrodzeniem pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i 
organizacyjnej. 

§ 7 
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

§ 8 
Cele Stowarzyszenia: 
1) podnoszenie umiejętności sportowych  
2) propagowanie i popularyzacja piłki nożnej głównie na terenie Sulęcina i województwa                     
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3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez samorząd lokalny                
4) uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim. 
5)  integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych, 
6)  współpraca z innymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania. 
7)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
8)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
9)   rozwój turystyki i krajoznawstwa, 
10)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , 
11)  ochrony i promocji zdrowia. 

§ 9 
Środki działania Stowarzyszenia: 
1)  tworzenie swoim członkom warunków do zaspokajania zainteresowań i umożliwianie im 
uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 
2)  organizowanie imprez sportowych i  sportowo rekreacyjnych 
3)  wydawanie, w miarę potrzeb, materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych, 
4)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
5)  organizowanie zawodów. obozów szkoleniowych  i imprez sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych, propagowanie  turystyki i krajoznawstwa, 
6)  działalność popularyzatorską w zakresie sportu. 
7)  propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, zdrowego stylu 
życia 
8)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
9) podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o takim 
samym lub podobnym profilu działalności, 
10)  podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych. 
 

Rozdział II 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków małoletnich 
3) członków honorowych, 
4) członków wspierających. 

§ 11 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do 
czynności prawnych,  złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązała się 
przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne nie wyklucza posiadania 
statusu członka honorowego. 

§ 12 
Członkiem  małoletnim mogą być osoba w wieku od 16 do 18 lat, i korzystać z czynnego i biernego 
prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o 
pełnej zdolności do czynności prawnych.  

§ 13 
 Członek małoletni, poniżej 16 roku życia, może za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 
stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania 
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.  
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła    wybitny wkład w 
rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób jest zasłużona dla Stowarzyszenia.  
2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 15 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. 
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

§ 16 
 Członków zwyczajnych, małoletnich i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 
podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków. Odwołanie należy wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji 
Zarządu. 

§ 17 
I. Członek zwyczajny  ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia a także prawo do: 
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków w trybie i na zasadach określonych w regulaminie 
Walnego Zebrania, 
2) aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej i sportowej Stowarzyszenia, 
3) korzystania z urządzeń i obiektów sportowych Stowarzyszenia w ramach zarządzeń i uchwał 
Zarządu Stowarzyszenia, 
4) reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach sportowych i rekreacyjnych, 
5) korzystania z ulg i pomocy przyznawanych członkom Stowarzyszenia przez Zarząd, 
6) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
7) noszenia odznaki klubowej, 
8) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków. 
II. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię, 
2) wykazywania szczególnej troski i dbałości o urządzenia, sprzęt klubowy i obiekty sportowe, 
3) przestrzegania etyki sportowej, 
4) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
5) uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 
Stowarzyszeniu. 
III. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa 
określone w §16 ust. 1 pkt 1-7. Ponadto członek wspierający: 
1) ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, 
2) jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do 
przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
3) Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

§ 18 
 Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: 
a) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
b) zalegania z opłatą składek członkowskich za poprzednie 12 m-cy.  
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 może zostać wniesione, w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
uchwały o wykluczeniu, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.                               



5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członka.   4 
Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 
§ 19 

1. Organami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków,  
b) Zarząd Stowarzyszenia, 
c) Komisja Rewizyjna,  

§ 20 
1. Prezes, Zarząd i  Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
tajnym lub jawnym 
2.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję. 
3. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu ustania 
członkostwa, pisemnej rezygnacji,  lub odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 
2/3 głosów  

§ 21 
I. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
II W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, małoletni (poniżej 16 roku życia) i wspierający oraz 
zaproszeni goście. 
III. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia  zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 
IV O ile w pierwszym w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, 
wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę 
osób uprawnionych do głosowania. 
Drugi termin musi być podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania. 

§ 22 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie rzadziej niż raz w roku 
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w każdym czasie. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na umotywowany wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od 
złożenia wniosku o jego zwołanie. 
7.  Każdy członek Stowarzyszenia powinien otrzymać  zawiadomienie o terminie, miejscu i 
przedmiocie obrad Walnego Zebrania Członków, które powinno być wysłane lub doręczone osobiście 
przez Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej na 14 dni przed terminem jego przeprowadzenia. Na wniosek 
członka Stowarzyszenia zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków może być wysłane pocztą 
elektroniczną na wskazany przez członka adres lub sms. 
8.  Informację o Walnym Zebraniu Stowarzyszenie umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na 
stronach internetowych Stowarzyszenia. 
9. Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
10. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. 
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Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:                                                   5 
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) uchwalenie Statutu i jego zmian, 
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im 
absolutorium, 
5) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia: 
– Zarządu, Prezesa 
– Komisji Rewizyjnej, 
6) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu majątku Stowarzyszenia, 
7) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, 
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
9) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
10)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz, 
11)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 
12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

§ 24 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem podjęcia 
uchwał w sprawach, o których mowa w § 35 Statutu. 

§ 25 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. Zarząd składa się od 3 do 11 członków, w tym prezesa,  minimum 1 wiceprezesa i skarbnika. 
4.  Na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje ukonstytuowania się 
5.  Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od 
daty wyborów. 
6. W przypadku rezygnacji, w okresie kadencji z funkcji członków  Zarządu,  Zarząd może 
dokooptować do swojego składu nie więcej niż 1/3 składu. 
7. W przypadku rezygnacji Prezesa, do czasu zwołania Walnego Zebrania członków, funkcję Prezesa 
pełni Wiceprezes. 

§ 26 
      Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
3) ustalanie rocznych planów działalności, 
4) uchwalanie regulaminów pracy sekcji Stowarzyszenia, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji sportowych, 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie, 
zawieszanie w prawach członka). 
8) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc. 
9) Posiedzenia są protokołowane. 
10) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu 
i są do wglądu dla członków Stowarzyszenia. 

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,         



w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku podległości z   6 
tytułu zatrudnienia. 

§ 28 
    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub 
niniejszy Statut, należy: 
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez 
Zarząd Stowarzyszenia oraz wykonywania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania 
Członków, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, 
3) występowanie do Walnego Zebrania Członków lub do Zarządu z odpowiednimi wnioskami 
wynikającymi z kontroli, 
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z 
wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 
5) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 
niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, 
6) zwoływanie w razie uzasadnionej potrzeby posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, 
7) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego. 
8) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach  Komisji. 

§ 29 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu. 

Rozdział V 
Sekcje sportowe 

§ 30 
1. Sekcje sportowe Stowarzyszenia stanowią komórki organizacyjne Stowarzyszenia grupujące 
członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.  
2. Sekcje sportowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji sportowej określa uchwalony przez Zarząd Regulamin 
Sekcji. 

Rozdział VI 
Majątek i fundusze 

§ 31 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 
b) subwencje i dotacje, 
c) wpływy z działalności statutowej, 
d) darowizny, zapisy, spadki, 
e) dochody z majątku Stowarzyszenia, 
f) wpływy ze sponsoringu, 
g) wpływy z ofiarności publicznej. 
3. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia, która obejmuje m.in.: 
a) zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla członków Stowarzyszenia a 
także innego sprzętu i materiałów służących do realizacji celów statutowych 
b) organizowanie treningów i innych zajęć szkoleniowych oraz integracyjnych pod opieką i nadzorem  
kadry szkoleniowej 
c) organizowanie turniejów bądź zawodów sportowych pod nadzorem nadzorem  kadry szkoleniowej, 
w ramach których zapewniony jest poczęstunek (wyżywienie i  napoje) dla uczestników, transport, 
zakwaterowanie, nagrody dla uczestników oraz niezbędne  materiały i sprzęt  do realizacji, opłaty 
sędziów i inne niezbędne koszty. 



d)  organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla członków Stowarzyszenia.                               7 
e)  realizacji celów statutowych. 

§ 32 
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa 
lub Wiceprezesa. 

§ 33 
Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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, 
2) wykorzystania lub przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w pkt. 1), 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o 
których mowa w pkt. 1). 

§ 34 
1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów 
statutowych. 
2.  O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 35 
Uchwalenie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 
kwalifikowanej większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

§ 36 
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
2. Likwidatorem jest Zarząd, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów 

§ 37 
Niniejszy statut został uchwalony na zebraniu założycielskim  STOWARZYSZENIA  SPORTOWEGO   
PARAFIALNA  AKADEMIA  PIŁKARSKA  BOSKO   SULĘCIN w dniu  04.11.2015r. 

  
Podpisy       
                             Protokolant                           Przewodniczący zebrania 
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