Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury
Sportu i Rekreacji
IAKS POLSKA
z dnia 14.12.2012 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa, siedziba, obszar działalności
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i
Rekreacji". Jest to stowarzyszenie w rozumieniu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
1a. Stowarzyszenie może używać także nazwy „IAKS POLSKA” lub „IAKS POLAND”.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą stowarzyszenia i jego organów statutowych jest Warszawa.
4. Obszarem działalności stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Współpraca z IAKS
1. Stowarzyszenie jest członkiem „Międzynarodowego Związku Sportu i Rekreacji (IAKS International) z siedzibą w Kolonii nad Renem.
2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków wobec IAKS -International.
3. Stowarzyszenie będzie prowadziło współpracę z wyżej wymienionym związkiem.
Stowarzyszenie może również przyjmować zlecenia i prowadzić inne rodzaje działalności,
których celem jest wspieranie sportu i budowy obiektów rekreacyjnych.

§ 3. Wewnętrzna organizacja stowarzyszenia
1. W celu realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie ma prawo do tworzenia
oddziałów lub filii, innych jednostek organizacyjnych oraz zespołów roboczych, działających
na podstawie stosownych regulaminów.
1a. Dla realizacji działań statutowych Stowarzyszenie może powoływać również podmioty
zależne, w tym spółki prawa handlowego. Zyski z działalności tych podmiotów będą
przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników, którzy będą realizowali jego działalność i
kierowali nią.
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§ 4. Pożytek publiczny
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według obowiązujących przepisów.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
3. Środki należące do stowarzyszenia mogą być przeznaczane wyłącznie dla celów statutowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 5. Cel i zadania
1. Celem Stowarzyszenia jest szerokie wspieranie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki oraz
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej we współpracy z IAKS -International
oraz innymi organizacjami.
2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) wspieranie budowy i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
2) ocenę planowania budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych,
3) doradztwo w zakresie planowania i budowy obiektów sportowych i
rekreacyjnych,
4) gromadzenie informacji o bazie sportowo-rekreacyjnej i ocenę potrzeb jej
rozwoju.
5) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej, lobbystycznej i
wydawniczej,
6) eksploatację oraz użytkowanie i wspieranie finansowe obiektów sportowych,
7) upowszechnianie rozwiązań i doświadczeń Międzynarodowego Związku Sportu i
Rekreacji (IAKS) w zakresie rozwoju sportu i rekreacji,
8) doradztwo prawne w zakresie rozwoju sportu i rekreacji,
9) organizowanie krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji i
seminariów,
10) prowadzenie szkoleń, organizowanie wystaw,
Rozdział III Członkowie
Stowarzyszenia

§ 6. Kategorie członków stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
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§ 7. Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna działająca na rzecz
rozwoju sportu i rekreacji.
2. Członkowie zwyczajni posiadają następujące prawa:
1) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
2) prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia
3) prawo do korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać składkę członkowską.
4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego
zgłoszenia. Odmowa przyjęcia wymaga uzasadnienia.
5. Członkowie Stowarzyszenia mogą stać się członkami IAKS International.

§ 8. Członkowie wspierający
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, oraz inne jednostki użyteczności
publicznej nieposiadające osobowości prawnej, które są zainteresowane finansowym i
organizacyjnym wspieraniem działalności statutowej stowarzyszenia. Członkowie
wspierający są przyjmowani na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich upełnomocnionych
przedstawicieli.
3. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem
głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać finansowo i organizacyjnie działalność
Stowarzyszenia, brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 9. Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla działalności
Stowarzyszenia, której przyznano ten tytuł.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek zarządu przez walne zgromadzenie
członków na podstawie większości głosów wynoszącej 2/3 obecnych na zgromadzeniu
członków.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4. Członek honorowy posiada wszelkie przywileje członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego
prawa wyborczego i zwolniony jest od składek członkowskich.
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§ 9a.Prezes Honorowy Stowarzyszenia
1. Osobie, która pełniła w Stowarzyszeniu funkcję Prezesa Zarządu i uzyskała wybitne
zasługi, może być przyznany tytuł (godność) Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.
2. Tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.
3. Prezes Honorowy Stowarzyszenia:
1) bierze udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym i czynnym prawem
wyborczym,
2) ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
3) reprezentuje Stowarzyszenie wobec IAKS International,
4) jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§ 10. Wygaśniecie członkostwa
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu przesłanej Zarządowi w formie pisemnej,
2) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
jednego roku,
3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia wskutek naruszenia postanowień Statutu lub
uchwał władz Stowarzyszenia,
4) śmierci, likwidacji bądź ogłoszenia upadłości członka.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 11. Władze
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 12. Walne zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym. Każdy członek posiada jeden głos.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
3. W trybie zwyczajnym zwoływane są co 4 lata Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo –
Wyborcze.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i
porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków w formie
pisemnej co najmniej jeden miesiąc przed jego terminem.
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§ 13. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
1. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1) na podstawie własnej uchwały,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało
zwołane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż 1 miesiąc od
daty wpłynięcia wniosku lub podjęcia uchwały.
3. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
Stowarzyszenia zawiadamia członków w formie pisemnej co najmniej 3 tygodnie przed jego
terminem.

§ 14. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
2) ustalanie programu i kierunków działalności merytorycznej,
3) ustalanie polityki finansowej Stowarzyszenia,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie tytułu członka honorowego i Prezesa Honorowego Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
11) pozbawianie tytułu członka honorowego i Prezesa Honorowego Stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia, o
którym mowa w § 10 pkt 3.

§ 15. Terminy i glosowania
1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu
2) w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Również wybory
rozstrzygane są na zasadzie zwykłej większości głosów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Na życzenie co najmniej
1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zapisywane w formie pisemnej i podpisywane przez
przewodniczącego i protokolanta.
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§ 16. Zarząd
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu oraz do 4 Członków Zarządu, w
tym do 2 Wiceprezesów.
2. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel IAKS.
3. Wszyscy członkowie Zarządu realizują powierzone im zadania osobiście na podstawie uchwał
Walnego Zgromadzenia i Zarządu; w razie konieczności będą oni wspierani przez zespoły
fachowców i ekspertów. Decyzję o powołaniu grup fachowców i ekspertów podejmuje
Zarząd.
4. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach zewnętrznych. Jeżeli Prezes nie będzie
mógł wypełniać swoich zadań, wtedy jego obowiązki przejmie jeden z wiceprezesów.
5. (skreślony)
6. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Zarząd pełni
swoją funkcję aż do chwili wyboru nowego lub ponownego wyboru tego samego Zarządu.
7. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków.
7a. W sprawach zwykłego Zarządu dopuszcza się podejmowanie Uchwał Zarządu w trybie
obiegowym z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
§ 17. Zadania Zarządu
1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju i
zgodnego ze statutem funkcjonowania stowarzyszenia. Zarząd ma takie prawa i obowiązki
jak:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
4) powoływanie oraz rozwiązywanie (stałych lub czasowych) zespołów i komisji
problemowych oraz koordynowanie ich działalności,
4a) powoływanie i likwidacja podmiotów zależnych, w tym spółek prawa
handlowego,
5) zatwierdzanie regulaminów zespołów, komisji problemowych i oddziałów oraz
wszelkich pozostałych regulaminów obowiązujących wewnątrz stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych lub
międzynarodowych o podobnym profilu działalności,
7) rozpatrywanie i realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej,
8) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, prowadzenie listy członków,
podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia,
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
2. W połowie kadencji Zarząd przekazuje członkom zwyczajnym i Prezesowi Honorowemu
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie podlega opinii Komisji Rewizyjnej.
Dopuszcza się przekazanie sprawozdania w drodze poczty elektronicznej.
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§ 18. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz do roku całość działalności Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej Stowarzyszenia pod kątem jej celowości,
rzetelności i gospodarności zrealizowanych działań.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli i ma wyłączne prawo do złożenia wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi i
pozostałym członkom Zarządu Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna przekazuje protokoły z wykonanych kontroli Zarządowi Stowarzyszenia
5. Komisja Rewizyjna ma prawo przedłożyć Zarządowi wnioski sformułowane na podstawie
przeprowadzonych kontroli oraz zażądać od Zarządu wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upełnomocniony przez niego członek tej komisji
mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu oraz
innych organów Stowarzyszenia, w czasie których mają głos doradczy.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu
Stowarzyszenia lub członkami zarządów jednostek powoływanych przez Zarząd.
8. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję, z tym
że kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
§ 19. Wybory
1. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zgromadzeniu na
następujących zasadach:
1) kandydata na prezesa Zarządu zgłaszają członkowie stowarzyszenia,
2) prezes proponuje kandydatury pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,
3) głosowania są tajne.
2. W przypadku rezygnacji lub niezdolności prezesa lub innego członka Zarządu do
wykonywania swoich obowiązków Zarząd Stowarzyszenia ma prawo dokooptować innych
członków stowarzyszenia do Zarządu. Liczba dokooptowanych członków nie może
przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce
tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba
nowych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z
wyboru na Walnym Zgromadzeniu.
4. W trakcie kadencji Zarząd może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w
trybie określonym w § 25.
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Rozdział V Majątek
Stowarzyszenia

§ 20. Stan majątkowy
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
§ 21. Środki finansowe
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i darowizny,
3) dochody z działalności statutowej,
4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
5) dochody z ruchomości, nieruchomości i praw należących do Stowarzyszenia.
§ 22. Reprezentacja w przypadku dyspozycji majątkowej
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§ 23. Odpowiedzialność
Za ewentualne zobowiązania finansowe stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.
§ 24. Rok podatkowy
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25. Zmiana statutu
Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zgromadzenie większością głosów
wynoszącą 2/3 obecnych na zgromadzeniu członków. Każda zmiana w Statucie wymaga
rejestracji w sądzie.
§ 26. Rozwiązanie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
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§ 27. Interpretacja statutu i uchwał
1. Prawo interpretacji statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu
Stowarzyszenia.
2. Prawo interpretacji uchwał przysługuje tej władzy, która je podjęła.

i

Zarządowi

§ 28. Regulacja pozostałych kwestii
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - prawo
o stowarzyszeniach.
§ 29. Wejście w życie
1. Statut wchodzi w życie z chwilą jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.
2. W stosunkach wewnętrznych statut obowiązuje od momentu jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie.
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