STATUT
PŁOCKIEGO STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW PIŁKI RĘCZNEJ
„HANDBALL FANS WISŁA PŁOCK”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu skupienie
sympatyków, kibiców piłkarzy ręcznych klubu WISŁA PŁOCK w aktywnie działającą organizację, zajmującą
się w szczególności rozwojem i propagowaniem idei czynnego i kulturalnego kibicowania oraz bezpieczeństwa
w trakcie prowadzonych zawodów sportowych na wszystkich sportowych zawodach z udziałem druŜyn
WISŁY PŁOCK.
2. Stowarzyszenie działa pod nazwą Płockie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Handball Fans Wisła
Płock”.
§ 2.
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza granicami kraju.
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 3.

1. Stowarzyszenie działa przy Klubie Sportowym Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku i opiera swoją
działalność na społecznej pracy swoich członków.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20,
poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
CELE, ŚRODKI I REALIZACJA DZIAŁANIA
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Promowanie druŜyny piłki ręcznej WISŁY PŁOCK w kraju i za granicą,
2) Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji
sympatyków piłkarzy ręcznych klubu WISŁA PŁOCK,
3) Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do sekcji piłki ręcznej WISŁY PŁOCK, jego sympatyków
oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą,
4) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych w celu poprawy bezpieczeństwa
w trakcie zawodów sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach obiektów
sportowych, jak równieŜ propagowanie i inicjowanie związanych z tym rozwiązań prawnych,
5) Propagowanie idei wzorowego kibicowania i zachowania podczas rozgrywek piłki ręcznej,
6) Prowadzenie pracy wychowawczej wśród kibiców piłkarzy ręcznych WISŁA PŁOCK, mające na celu
dąŜenie do zapewnienia sportowej atmosfery,
7) Aktywizacja młodzieŜy w zakresie wspierania i promowania druŜyny WISŁA PŁOCK,
8) Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które
podejmują działania zbieŜne z zakresem działania Stowarzyszenia,

9) Wszechstronne propagowanie dozwolonych prawem metod i technik kibicowania w trakcie zawodów
sportowych oraz prowadzenie w tym zakresie szkoleń członków Stowarzyszenia i osób trzecich,
10) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową,
rekreacyjną i towarzyską,
11) Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa
dorosłych, młodzieŜy i dzieci,
§ 6.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności przez:
1) Współpracę z innymi stowarzyszeniami piłki ręcznej w Polsce i za granicą.
Współpracę z klubem sportowym Wisła Płock S.A. w zakresie organizacji oprawy zawodów piłki ręcznej,
imprez towarzyskich i innych działań promujących druŜynę piłkarzy ręcznych Wisły Płock.
2) Inspirowanie i prowadzenie róŜnorodnych form popularyzacji Stowarzyszenia oraz klubu sportowego Wisła
Płock S.A.
3) Organizowanie cyklicznych spotkań ze piłkarzami, szkoleniowcami i działaczami Wisły Płock.
4) Społeczną pomoc w przeprowadzaniu akcji i imprez organizowanych przez Wisły Płock.
5) Pomoc w organizowaniu dopingu podczas spotkań druŜyny piłkarzy ręcznych Wisły Płock.
6) Organizację wyjazdów na mecze szczypiornistów Wisły Płock i reprezentacji Polski,
7) Propagowanie barw klubowych: niebiesko – biało – niebieskich,
8) WyraŜanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków,
9) Działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym Internetu;
10) Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
11) Organizowanie szkoleń, zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez
sportowo-rekreacyjnych,
12) Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia,
13) Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
14) Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia,
15) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej,
16) Tworzenie fundacji i funduszy celowych,

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 7.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, z zastrzeŜeniem ust. 9 i 10, moŜe być kaŜdy pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych
lub obcokrajowiec bez względu na miejsce jego zamieszkania utoŜsamiający się z celami Stowarzyszenia,
który złoŜy pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu i zostanie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Członkostwo w Stowarzyszenia jest dobrowolne.
6. Decyzję o przyjęciu w poczet członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów.
7. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały i jej treści
Zarząd powiadamia zainteresowanych.
8. Członkami zwyczajnymi są takŜe załoŜyciele Stowarzyszenia.
9. Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą naleŜeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
10. Osoby niepełnoletnie poniŜej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, naleŜeć do stowarzyszenia,
bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 8.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta
przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział,
z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.
§ 9.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1) Posiada bierne i czynne prawo wyborcze;
2) MoŜe uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
3) MoŜe wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
4) Ma prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;
5) MoŜe korzystać nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych
form działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków;
6) Posiada legitymację Stowarzyszenia i moŜe otrzymywać jego odznaki,
7) Ma prawo korzystania z innych moŜliwości jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.
§10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) Czynnie uczestniczyć i realizować cele Stowarzyszenia;
2) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz troszczyć się
o jego rozwój;
3) Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
4) Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.
5) Dbać o dobre imię Wisły Płock, poszanowania i propagowania barw klubowych.
6) Do kulturalnego i godnego zachowania przed, w trakcie oraz po zakończeniu rozgrywek sportowych i imprez
organizowanych przez Wisłę Płock S.A.
7) Do pomocy w aktywnym, kulturalnym dopingowaniu druŜyny Wisły Płock w meczach we własnej hali
i w hali przeciwnika.
§ 11.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Status członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub dziesięciu
członków Stowarzyszenia.
3. Członkostwo honorowe jest doŜywotnie i wiąŜe się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek
członkowskich.
4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji,
2) Pozbawienia tej godności przez Walne Zgromadzenie,
3) Śmierci członka.
§ 12.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) Pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu;
2) Wykluczenia przez Zarząd:
a) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia za działalność sprzeczną
ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia za nieusprawiedliwiony
brak udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) inicjowania i prowadzenia działań szkodzących interesom Stowarzyszenia bądź sekcji piłki ręcznej
i klubu Wisła Płock S.A.,
d) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy pełne okresy składkowe;

e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) Śmierci członka.
§ 13.
Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliŜszym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§16.
1.
2.
3.
4.

NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków moŜe być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym.
§ 17.

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz na rok
jako zebranie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Termin i miejsce jego
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed datą rozpoczęcia obrad.
§ 18.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia i powinno się ono odbyć w terminie 14 od jego zwołania.
§ 19.
W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który moŜe być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia,
moŜe ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 20.
1. Zasadą głosowania jest głosowanie jawne z zastrzeŜeniem wyboru Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej, które to głosowania odbywają się w sposób tajny bezwzględną większością głosów.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba Ŝe przepisy szczególne
statutu stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów uwaŜa się wypadek, gdy liczba głosów oddanych
za uchwałą przewyŜsza o 1 liczbę głosów oddanych przeciw uchwale.
3. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie;
1) Likwidacji Stowarzyszenia,
2) Zmiany statutu,
3) Odwołania członka władz Stowarzyszenia,
4) Zawieszenia w czynnościach członka władz Stowarzyszenia,
5) Uzupełnienia porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uwaŜa się głosy "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".
5. W głosowaniu tajnym za głosy oddane uwaŜa się głosy "za" i "przeciw".
§ 21.
Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy:
1) Uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
2) Uchwalanie zmian statutu;
3) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia;
4) Wybór i odwoływanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej;
5) Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków
zwyczajnych Stowarzyszenia oraz władze Stowarzyszenia;
6) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i zatwierdzanie
sprawozdania finansowego;
7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
8) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
9) Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,;
10) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
11) Podejmowanie uchwał w kaŜdej innej sprawie wniesionej pod obrady;
12) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) Nadawanie godności członka honorowego i podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia tej godności.
§ 22.
1. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa
Zarządu i Członków Zarządu..
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niŜ raz na trzy miesiące.
§ 23.
1. Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
1) Kierowanie bieŜącą pracą i realizacją celów Stowarzyszenia;
2) Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
3) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i wykonywanie jego uchwał;
5) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Stowarzyszenia;
6) Powoływanie oraz ustalanie zasad działania komisji, zespołów i sekcji stałych oraz czasowych
mających na celu usprawnienie działania Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
upowaŜnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta
przeprowadzana jest nie rzadziej, niŜ raz w roku.
§ 25.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) Kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków;
3) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
4) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 26.
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14, punktach 2 i 3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie moŜna powołać nie więcej, niŜ połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 27.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) Ze składek członkowskich;
2) Z dochodów z własnej działalności statutowej;
3) Z darowizn, spadków, zapisów, odpisów;
4) Z dotacji oraz ofiarności publicznej;
§ 28.
.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pienięŜną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 30.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

