STATUT
STOWARZYSZENIA „NOVUSS POLSKA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „NOVUSS POLSKA”, w dalszych
postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium całej Polski i poza tym
obszarem, w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bodzanów woj. Małopolskie.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie
niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001
r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

§ 2.
1. Stowarzyszenie
może
być
członkiem
organizacji
krajowych,
międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się oznaczeniem graficznym według wzoru,
stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celem stowarzyszenie jest:
• Popularyzacja gry Novuss w Polsce (w dalszej części zwanej ogólnie
Novuss), jako zdrowego stylu życia i ciekawej dyscypliny sportu,
dostępnego osobom w każdym wieku
• uprawianie Novuss przyczyniające się do rozwijania osobowości gracza w
zakresie rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych,
współdziałania, asertywności oraz zręczności;
• promowanie kultury regionu Bałtyckiego, a w szczególności, kultury
Łotwy,
• zjednoczenie gier pokrewnych i sportów, jako dziedzictwo kulturowe
ludzkości

• wzrost umiejętności sportowych zawodników
• ułatwiania swoim członkom kontaktów z organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi o podobnym profilu działania
2. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje z:
•
•
•
•
•
•
•
•

składek członkowskich
darowizn
dotacji
spadków
zapisów,
dochodów z majątku stowarzyszenia
ofiarności publicznej
działalności odpłatnej stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§3

1. Realizacja celów stowarzyszenia następuje przez działalność nieodpłatną i
odpłatną.
1.1. Nieodpłatna działalność
a. Organizację szkoleń, warsztatów oraz innych imprez sportowych gry
Novuss o randze krajowej oraz międzynarodowej
b. Propagowanie idei gry Novuss wśród społeczeństwa (młodzież, dorosłych,
osoby niepełnosprawne)
c. popularyzowanie wiedzy o Novuss poprzez współpracę z pokrewnymi
stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, radiem, telewizją i prasą,
d. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej sportowo-rekreacyjnej i
innych przedsięwzięć, które sięgają dóbr kulturalnych, społecznych, a
także szeroko pojętej integracji
e. promowanie Novuss wśród osób niepełnosprawnych,
f. prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu szerzenie wiedzy
o Novuss,
g. organizowanie
turniejów
i międzynarodowych,

i

mistrzostw

regionalnych,

krajowych

h. organizowanie i wyłanianie reprezentacji Polski na turnieje, zawody
i wszelkie imprezy międzynarodowe związane z Novuss,
i. przynależność i współpracę
związanymi z grą Novuss,

z

międzynarodowymi

organizacjami

j. inicjowanie i popieranie działalności mającej na celu produkcje sprzętu do
Novuss,

k. udzielanie wszelkiej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym
jego działalnością,
l. prowadzenie własnej strony internetowej,
m. podejmowanie wszelkich innych działań koniecznych dla realizacji celów
statutowych.
n. Inspirowanie
i
wspieranie
inicjatyw
obywatelskich
w
rozpowszechniania gier pokrewnych, jako zdrowego stylu życia.

celu

o. Organizacja szkółek, w celu nauki gry i wzrostu umiejętności graczy
p. Uczestnictwo w imprezach międzynarodowych.
1.2. Odpłatna działalność.
a. Organizację szkoleń, warsztatów oraz innych imprez sportowych gry
Novuss o randze krajowej oraz międzynarodowej
b. Propagowanie idei gry Novuss wśród społeczeństwa (młodzież, dorosłych,
osoby niepełnosprawne)
c. popularyzowanie wiedzy o Novuss poprzez współpracę z pokrewnymi
stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, radiem, telewizją i prasą,
d. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej sportowo-rekreacyjnej
i innych przedsięwzięć, które sięgają dóbr kulturalnych, społecznych,
a także szeroko pojętej integracji
e. promowanie Novuss wśród osób niepełnosprawnych,
f. organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć w
domach kultury i świetlicach dla dzieci przejawiających trudności w nauce
i wymagających szczególnej troski,
g. organizowanie
turniejów
i międzynarodowych

i

mistrzostw

regionalnych,

krajowych

h. prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu szerzenie wiedzy
o Novuss,
i. podejmowanie wszelkich innych działań koniecznych dla realizacji celów
statutowych.
2. Przychody z odpłatnej działalności stowarzyszenia są przeznaczane wyłącznie
na działalność stowarzyszenia
§4
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań
majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub osób,
z którymi pozostają w związku małżeńskim 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”.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji
członkowskiej oraz wniesienie na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej.
Członkowie są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Członek ma prawo używać oznak organizacyjnych Stowarzyszenia
3. Członek zobowiązany jest do:
a) Przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia
b) Czynnie popierać cele Stowarzyszenia
§6
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Śmierci członka
2. Utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw
publicznych
3. Skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.
5. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków.
Rozdział IV
Jednostki terenowe
§7
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały
zwane dalej Klubami Novuss.
2. Kluby Novuss nie posiadają osobowości prawnej.
3. Klub Novuss może zostać powołany na pisemny wniosek minimum trzech
członków Stowarzyszenia, którzy zobowiążą się czynnie realizować statutowe cele
Stowarzyszenia na określonym terenie Polski.

4. Członkiem Klubu Novuss może stać się każdy członek Stowarzyszenia.
5. Przynależność do danego Klubu Novuss określana jest w deklaracji
członkowskiej.
§8
1. Na czele Klubu Novuss stoi reprezentant Klubu.
2. Reprezentant Klubu jest wybierany spośród założycieli i innych członków
Klubu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Kadencja reprezentanta Klubu Novuss trwa 4 lata. W razie rezygnacji lub
odwołania
reprezentanta Klubu zostaje wybrany jego następca. Zmiana ta jest
niezwłocznie zgłaszana na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Reprezentant Klubu może zostać odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
b)jeśli przestanie być członkiem Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek minimum 2/3 wszystkich członków określonego Klubu
Novuss.
§9
Klub Novuss co najmniej raz na pół roku składa do Zarządu Stowarzyszenia
sprawozdanie z działalności klubu.
§10
1. Klub Novuss może zostać rozwiązany przez Zarząd Stowarzyszenia, jeśli będzie
miał mniej niż trzech członków lub jego działalność będzie szkodzić wizerunkowi
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez
Klub Novuss działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub
takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi
Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu Novuss podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, po
stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Klubu Novuss.
Rozdział V
Organy Stowarzyszenia
§ 11
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności 2/3 osób.

3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia,
o ile regulamin nie stanowi inaczej.
4. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
6. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Prezes Zarządu może zostać odwołany przez Walne
Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia, bądź rażąco narusza
jego interesy, większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków.
Walne Zebranie Członków
§ 12
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie Stowarzyszenia - z głosem stanowiącym,
b) inni zaproszeni goście - z głosem doradczym.
§ 13
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków i planów działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
c) wybór prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, a
także odwoływanie poszczególnych władz Stowarzyszenia lub ich członków,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków Zarządu i członków
Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 14
Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej
raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.
§ 15
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w dowolnym terminie:

zwoływane

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

jest

przez

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia
§ 16
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i pozostałych
członków Zarządu. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie
Członków.
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
•
•
•
•

Realizacja celów Stowarzyszenia
Przyjmowanie i wykluczanie Członków
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Pobieranie od Członków składek członkowskich
§ 17

4. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie
między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału
między członkami Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Komisja Rewizyjna
§ 18
Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób i konstytuuje się na swym pierwszym
posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego.
§ 19
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
3) swoje obowiązki w stosunku do Stowarzyszenia wykonują społecznie.
§ 20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi Zarządu,
3) wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 21
1. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności
wszystkich członków Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków większością głosów przy obecności 2/3 osób
może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie
pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

