STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, póz. 104, z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Stowarzyszenie do realizowania celów statutowych moŜe prowadzić działania równieŜ
poza granicami Rzeczypospolitej Polski, jeŜeli nie narusza to przepisów prawa i
zawartych umów międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie moŜe być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji
krajowych i międzynarodowych.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§4
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. zrzeszenie Polaków kibicujących klubowi AC Milan z siedzibą w Mediolanie,
2. szerzenie dobrego imienia klubu w Polsce,
3. umoŜliwienie kontaktu Polskim kibicom Milanu poprzez internet oraz organizację
spotkań,
4. organizacja i pomoc w wyjazdach na mecze Milanu

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie serwisu internetowego będącego głównym środkiem komunikacji
pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
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2. cykliczne organizowanie spotkań członków,
3. organizację i zapewnienie środków transportu na wyjazdy na spotkania Milanu, a
takŜe pomoc w zdobyciu kart wstępu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Honorowych.
§7
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe zostać kaŜda osoba mająca ukończone
16 lat Ŝycia akceptująca Statut organizacji. Członkowie niepełnoletni winni posiadać
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych - posiadają oni wszelkie uprawnienia
członkowskie za wyjątkiem prawa wybieralności i podejmowania uchwał.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się poprzez:
1. złoŜenie pisemnej deklaracji przez kandydata,
2. podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu do grona
Członków Zwyczajnych.
3. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej.
Kandydatowi przysługuje odwołania od decyzji w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
§8
1. Członkiem Honorowym moŜe zostać osoba fizyczna, która zasłuŜyła się w sposób
szczególny przy realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§9
Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
1. wyboru i wybieralności do organów statutowych (za wyjątkiem członków
niepełnoletnich),
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2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jej działalności statutowej,
3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4. współuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i decydowania o programie jego
działania,
5. noszenia odznaki Stowarzyszenia, oraz otrzymania legitymacji członkowskiej,
3. brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie (członkowie
niepełnoletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na
udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie).
§10
Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek członkowskich,
3. czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
§11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w następstwie:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
3. raŜącego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Stowarzyszenia,
2. Skreślony lub wykluczony członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Członków

Rozdział IV
Władze Krajowe Stowarzyszenia
§12
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Zasady wyboru delegatów na Kongres określa Zarząd Krajowy.
3. Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata.
4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym
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5. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

Walne zgromadzenie członków
§13
1. Walne zgromadzenie członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. Zgromadzenie
zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków winno odbywać się co
rok, natomiast Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie
Członków raz na dwa lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków moŜe zostać zwołane w kaŜdym
czasie z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek 1/2 członków
Stowarzyszenia
w
terminie
sześciu
tygodni
od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
Stowarzyszenia zawiadamia uczestników co najmniej na 30 dni przed
Zgromadzeniem.
§14
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, o ile Walne
Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Do prawomocności uchwał wymagana jest
zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

2. W razie nieobecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Zarząd
wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia, w którym uchwały są waŜne bez
względu na liczbę obecnych. Przyjęcie uchwały następuje przy zwykłej większości
głosów.
§15
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1. z głosem decydującym: Członkowie Zwyczajni,
2. z głosem doradczym: Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.
§16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz
naczelnych Stowarzyszenia,
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Krajowej Komisji
Rewizyjnej,
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4. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał,
5. Wybór:
1. Zarządu Stowarzyszenia,
2. Komisji Rewizyjnej,
6. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
stowarzyszenia,
8. Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§17
1. Prawo zgłoszenia wniosków na Walne Zgromadzenie Członków mają: Zarząd
Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.
2. Wnioski powinny być zgłaszane na piśmie do Zarządu w terminie najpóźniej do tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem.

Zarząd Krajowy
§18
1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków władzę w Stowarzyszeniu
sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd Krajowy składa się od 5 do 9 osób wybieranych imiennie na funkcje przez
Walne Zgromadzenie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
1. Prezes,
2. Sekretarz Generalny będący zarazem członkiem Zarządu,
3. Skarbnik będący zarazem członkiem Zarządu,
4. Członkowie Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, a członkowie tych władz pełnią funkcję społecznie
§19
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub trzech innych członków
Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na pół
roku.
3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeŜeli bierze w nich udział co najmniej połowa
jego członków.
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4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. Członkowie Zarządu, którzy byli nieobecni na trzech kolejnych posiedzeniach bez
usprawiedliwienia, mogą zostać skreśleni z listy Zarządu przez Zarząd
Stowarzyszenia.
6. Zarząd moŜe powołać do nowego składu w miejsce ustępujących nowych członków,
jednakŜe ich liczba nie moŜe przekroczyć 1/2 składu wybranego Zarządu.
Uzupełnienie składu Zarządu następuje automatycznie spośród kandydatów
zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków, którzy uzyskali
największą liczbę głosów, a nie zmieścili się w składzie Zarządu.
§20
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia naleŜy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2. Dokonywanie wykładni Statutu,
3. Nadawanie godności Członka Honorowego,
4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,
5. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
6. Określanie rocznych i bieŜących planów pracy Zarządu,
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

Krajowa Komisja Rewizyjna
§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie całokształtu
działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i członka
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków
spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swego składu członków na wakujące
miejsca, w ilości nie większej niŜ 1/2 statutowej ilości członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych naczelnych
władz Stowarzyszenia.

§22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy:
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1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku gospodarki majątkowej Stowarzyszenia, w
szczególności pod względem jej legalności i celowości,
2. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. Stawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących udzielenia absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia,

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 23
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i
fundusze.
§ 24
Fundusze pozyskiwane są z:
1. składek członkowskich,
2. dochodów z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych,
3. dochodów z organizowanych imprez,
4. dotacji i subwencji,
5. darowizn.
§ 25
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dla waŜności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych
wymagane są podpisy Prezesa i jednego z Członków Zarządu.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§27
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności ponad
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia takiej uchwały Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
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