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STATUT 

 STOWARZYSZENIA KOBIECEJ DRUŻYNY 

FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO 

-KLUB SPORTOWY WARSAW SIRENS 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Kobiecej Drużyny Futbolu Amerykańskiego - Klub Sportowy 

Warsaw Sirens” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobność prawną. 

 

§ 2  

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może działać na terytorium innych 

państw, z poszanowaniem ich prawa wewnętrznego oraz prawa międzynarodowego. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. 

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

6. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. 

 

§ 3  

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak z napisem „Stowarzyszenie Kobiecej Drużyny Futbolu 

Amerykańskiego- Klub Sportowy Warsaw Sirens”. 

 

§ 4  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 5  

Do celów stowarzyszenia należą: 

a) trenowanie i granie czyli w ogólnym pojęciu uprawianie futbolu amerykańskiego, 
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b) promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród kobiet, 

c) promocja futbolu amerykańskiego w Polsce,  

d) integracja środowiska futbolowego w Polsce, 

e) promocja amerykańskiej kultury sportowej, 

f) działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego ze Stowarzyszeniem. 

 

§ 6  

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:  

a) nieodpłatne organizowanie szkoleń zawodniczek grup seniorskich futbolu amerykańskiego, 

b) nieodpłatne organizowanie szkoleń zawodniczek grup juniorskich futbolu amerykańskiego, 

c) nieodpłatne zapewnianie opieki trenerskiej, promocję sportu w środkach masowego przekazu 

i biznesu, 

d) współpracę z Polskim Związkiem Futbolu Amerykańskiego, 

e) pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla zawodniczek, 

f) aktywizację sportową warszawskich środowisk lokalnych, 

g) współpracę z warszawskimi szkołami i domami dziecka, 

h) nieodpłatne wspieranie, szkolenie i pomoc młodym talentom sportowym, 

i) organizację imprez charytatywnych, 

 

 

Rozdział III 

Członkowie – prawa i obowiązki 

 

§ 7  

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków 

honorowych. 

 

§ 8  

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz małoletnia w wieku 

od 16 do 18 lat, która złoży pisemną deklarację członkowską i uiści wpisowe.  

 

§ 9  

Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą zostać członkami zwyczajnymi za pisemną zgodą ich 

przedstawicieli ustawowych.  

 

§ 10  

Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem 

treści art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
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b) głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków z zastrzeżeniem treści art. 3 ust. 2 i 

3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

c) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów 

statutowych, 

d) udziału w treningach, zajęciach teoretycznych, zebraniach, imprezach sportowych oraz 

happeningach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 11  

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

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

b) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

d) terminowego uiszczania składek członkowskich, 

e) uzupełniania danych adresowych w deklaracji członkowskiej, zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

§ 12  

Członkami wspierającymi może zostać każda osoba prawna, deklarując pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu członków wspierających podejmuje 

Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji potencjalnego członka. 

 

§ 13  

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów 

Stowarzyszenia. Członkowie honorowi przyjmowani są uchwałą Zarządu za zgodą zainteresowanego. 

 

§ 14  

Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą 

jedynie brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 15  

Za wyjątkiem praw określonych w  § 10  w pkt. a i pkt. b,  członkom wspierającym i członkom honorowym 

przysługują takie same prawa i obowiązki, jak członkom zwyczajnym. 

§ 16  

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich. 

 

§ 17  

Ustanie członkostwa następuje na skutek:  

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

2. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały: 

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
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b) z powodu notorycznego nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach 

Stowarzyszenia, 

c) z powodu nie płacenia składek za okres dwóch miesięcy 

3. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu utraty praw obywatelskich na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu, 

4. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu utraty zdolności do czynności prawnych. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18  

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19  

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy kworum liczącym co 

najmniej połowę członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią 

inaczej. 

 

§ 20  

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków 

biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem 

doradczym. 

 

§ 21  

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków odbywa się raz na rok jako sprawozdawcze i raz na dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

 

§ 22  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na rok jako sprawozdawcze i raz na dwa lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed 

terminem zebrania. 

§ 23  

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd 

z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
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§ 24  

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne 

lub w sprawach personalnych tajne. 

§ 25  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalania zmian Statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwalanie budżetu, 

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze. 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

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

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

§ 26  

Zarząd jest powołany do kierowania całą bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

 

§ 27  

Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

 

§ 28  

Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.  

 

§ 29  

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i odbywa się ono nie rzadziej niż raz w miesiącu. Sprawozdanie z 

każdego Posiedzenia Zarządu jest przedstawiane członkom Stowarzyszenia. 

 

§ 30  

Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dla ważności 

takiego głosowania niezbędne jest kworum liczące przynajmniej 3 członków Zarządu. Podczas głosowania 

Członek Zarządu musi wyrazić swoją wolę w sposób oczywisty, używając słów „za”, „przeciw” albo 

„wstrzymuje się”. Sekretarz utrwala przyjęcie uchwały w tym trybie w protokole, w którym zawiera w 

szczególności datę i sposób uzyskania głosu każdego z członków Zarządu. 
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§ 31  

Do kompetencji Zarządu należą: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

b) sporządzanie planów pracy i budżetu,  

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

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

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

g) przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, 

h) skreślanie na drodze uchwały członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 32  

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

 

§ 33  

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.  

 

§ 34  

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu oraz do przeglądania 

dokumentacji Stowarzyszenia. 

§ 35  

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza, którzy reprezentują 

Stowarzyszenie w stosunkach pomiędzy Stowarzyszeniem a Zarządem. 

 

§ 36  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania 

Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

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

f) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami Stowarzyszenia. 

 

§ 37  

W razie, gdy skład którejkolwiek z władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, 

który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

 



7 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 38  

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 

b) z darowizn, spadków, zapisów, 

c) z dochodów z ofiarności publicznej, 

d) z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

e) z odsetek i innych dochodów od kapitału, 

f) z dotacji i subwencji. 

 

§ 39  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 40  

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

 

§ 41  

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie 

jego niezbędnych kosztów. 

§ 42  

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

 

§ 43  

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

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy lub oświadczenia dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 44  

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów. 

 

§ 45  
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Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 46  

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

Komitet założycielski: 

 

 

 

Kamila Głowacz                      Katarzyna Zachaj                     Sylwia Wojdecka 

 


