
STATUT 

STOWARZYSZENIA AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA EL-FUTBOL 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie uchwaliło nazwę jako Akademia Młodego Piłkarza EL-Futbol. Może używać nazwy 
skróconej „AMP EL-Futbol”. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Elbląg. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach niezarobkowych, działającym w 
oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001.79.855 ze zm.), 
ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.127.857 ze zm.) oraz w oparciu o 
postanowienia niniejszego Statutu. 

4.Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego, pieczęci, odznak i znaków 
organizacyjnych i skrótów. 

5. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony 

§ 2 

1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności 
Miasto Elbląg, powiat elbląski oraz województwo warmińsko-mazurskie. Dla właściwego realizowania 
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może być członkiem polskich związków sportowych 
oraz innych organizacji statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania oraz prowadzić z nimi współpracę dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie. 

4. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne działające w ramach Akademii. 

§ 3 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. 

4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków 
Stowarzyszenia. 

§4 



1. Walne Zebranie Zarządu określa w regulaminie barwy, loga i inne elementy identyfikacyjne oraz 
zasady wizualizacji Stowarzyszenia” 

ROZDZIAŁ II 

Cele i formy działalności 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2. promowanie zdrowego trybu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży dorosłych i 

seniorów do różnorodnych form aktywności ruchowej; 

3. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

4. integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych; 

5. działalność charytatywna; 

6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

7. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

8. promocja i organizacja wolontariatu; 

9. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play; 

10. propagowanie postaw proekologicznych. 

11. Promowanie imprez i turniejów sportowych 

§ 6 

Stowarzyszenie w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej realizuje swoje cele poprzez: 

a) zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia dzieci w sztuce piłkarskiej przez 
profesjonalnych trenerów; 

b) organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; 

c) organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków 

oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia; 

d) organizowanie turniejów sportowych z dziećmi z polski i zagranicy 

e) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego; 



f) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

g) współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, 

organizacjami młodzieżowymi oraz szkołami w zakresie realizacji celów statutowych; 

h) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania. 

i) organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, kursach, seminariach; 

j) organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mającymi na celu 

propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu; 

k) organizowanie wolontariatu; 

l) podejmowanie działań promujących młodych sportowców (zwłaszcza członków 

Stowarzyszenia); 

ł) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw. 

m) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 7 

Na potrzeby osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W tym 
celu niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków w sprawie podjęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację 
członkowską na piśmie. 



2.Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, 
niezależnie od miejsca swojego zamieszkania lub pobytu, posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy w imieniu 
małoletniego składają pisemną deklarację członkowską oraz korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej 
zdolności do czynności prawnych., 

4. Małoletni poniżej 16 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów prawnych, którzy w imieniu małoletniego składają pisemną deklarację członkowską, bez 
prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały 
podjętej jednomyślnie. Zapis ten dotyczy członków zwyczajnych i wspierających. 

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, 
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela oraz złożeniu pisemnej deklaracji. 

3. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków podjętej 
zwykłą większością głosów ogólnego składu na wniosek Zarządu. 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, 



d) regularnego opłacania składek. 

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 same prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają 
obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

-  łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

-  niepłacenia składek za okres co najmniej pół roku, po uprzednim upomnieniu. 

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

§ 13 

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 



c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej. 

4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 
1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają 
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

5. Od uchwały Zarządu i Komisji rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu 
Walnego Zebrania Członków. 

§ 15 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być: 

a) Zwyczajne, 

b) Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako 
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i 
dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność): 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. Walnym Zebraniem kieruje Vice Prezes. 

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego 
Walnego Zebrania. 

§ 16 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 



b) uchwalenie statutu i jego zmian, 

c) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

d) udzielenie absolutorium Zarządowi, 

e) ustalanie wysokości składek członkowskich w drodze uchwały, 

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

h) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 

i) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie należących do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia, 

§ 17 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z 2 osób; Prezes, Wiceprezes 

2. Członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu jawnym. Na wniosek m.in. czterech członków stowarzyszenia wybór może odbywać się w 
głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. Uchwały Zarządu podpisuje dwóch członków Zarządu 

7. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) sporządzanie planów pracy , regulaminów i budżetu, 

d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 



f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie umów, składanie innych oświadczeń 
woli, udzielanie pełnomocnictw, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h) tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia, 

i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników 
Stowarzyszenia, 

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, 

k) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

l) podejmowanie decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ze składki 

członkowski. 

§ 18 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego 
Komisji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu jawnym. Na wniosek m.in. czterech członków stowarzyszenia wybór może odbywać się w 
głosowaniu tajnym. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

f) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zgodnie 
z przepisami o rachunkowości. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 



w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. O terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są w każdy skuteczny sposób 

na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

§ 19 

Uzupełnianie władz 

1. W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród 

członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Liczba członków zarządu pochodząca z kooptacji nie może przekraczać 1/2 liczby 

członków Zarządu. 

2. W przypadku wakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupełnienia 

spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodząca z kooptacji nie może 

przekraczać 1/2 liczby członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych 

kosztów oraz wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków 

Zarządu. 

§ 20 

Majątek Stowarzyszenia 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z: 

a) składek członkowskich, 



b) dotacji, zapisów, darowizn, 

c) dochodów z własnej działalności, 

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia 

e) ofiarności publicznej. 

3. Upoważnionym do założenia konta bankowego jest Prezes, Wiceprezes 

samodzielnie. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

§ 21 

1. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 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, zwanych dalej 
„osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 



3. Rok działalności Stowarzyszenia oraz rok budżetowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach. 

 

 

Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 czerwca 2018 r . 


