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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie, zwany dalej Klubem jest klubem 

sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów, zrzeszającym sympatyków Lekkiej 

Atletyki. 

2. Klub przestrzega zasady równości wobec swoich członków. Żaden członek Klubu nie może 

być dyskryminowany ze względu na płeć, wyznawaną religię, światopogląd, kolor skóry a 

także pochodzenie. Klub wobec krajów stosuje zasadę neutralności. 

3. Klub może używać skróconej nazwy „TL ATHLETICS JASTRZĘBIE”. 

§ 2 

1. Siedzibą Klubu jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

2. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.  

3. Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 3 

1. Klub posiada osobowość prawną i jest zawiązany na czas nieograniczony.  

2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

3. Do prowadzenia swoich działań Klub może zatrudniać pracowników oraz powoływać 

biura. 

§ 4 

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. Klub może być członkiem wskazanych w zdaniu 

poprzedzającym organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 5 

Klub może używać znaków, odznak i pieczęci według wzorców zatwierdzonych przez 

właściwe organy. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§ 6 

Celami Klubu są: 

1) Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej i dorosłych 

2) planowane i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i 

sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu, 

3) uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim, 

4) angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 

5) organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich zainteresowanych w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej  

6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych, 

7) organizowanie zainteresowanym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

8) zapewnienie oraz doszkalanie kadry instruktorsko – trenerskiej, 

9) umożliwienie objęcia fachową opieką fizjoterapeutyczną, żywieniową oraz 

psychologiczną nad uzdolnionymi członkami Klubu, 

10) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań sportowych Klubu, 

11) ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie 

sportu wśród dzieci i młodzieży,  

12) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury 

fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

obozów i zgrupowań 

13) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie treningów sportowych i 

rekreacyjnych zarówno na rzecz swych członków jak i osób trzecich, 

14) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń dla swych 

członków jak i innych osób, 

15) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce 
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16) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu, 

17) rozwój wolontariatu w sporcie, 

18) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

19) opieka i pomoc dla utalentowanych zawodników czynnie uprawiających sport. 

§ 7 

Klub realizuje swe cele poprzez: 

1) sprawowanie wszechstronnej opieki nad członkami Klubu oraz kontroli nad 

przestrzeganiem przez nich Statutu, postanowień i regulaminów, 

2) rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z instytucjami, 

organizacjami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami oraz klubami sportowymi o podobnych 

celach działania, 

3) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Przywiązuje wagę zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i rekreacji 

4) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego 

członków, 

5) wspomaganie inicjatyw społecznych związanych z propagowaniem sportu, 

6) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej dotyczącej 

działalności Klubu finansowanej przez Klub, 

7) wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków, 

8) organizowanie działalności szkoleniowej, prelekcji, odczytów, spotkań na tematy 

związane ze sportem, 

9)  współdziałanie z prasą regionalną, ogólnopolską i międzynarodową a także innymi 

środkami masowego przekazu, 

10) organizowanie działalności charytatywnej, 

11) organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Klubu, 

12) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach 

działania, 

13) rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi; 
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§ 8 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie doprowadzenia 

działalności statutowej pożytku publicznego organizacji. Działalność statutowa w formie 

odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.      

2. Działalność nieodpłatna to: 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej i 

dorosłych a zwłaszcza w lekkiej atletyce, 

 planowane i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe 

i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu, 

 angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 

zainteresowań sportowych, 

 organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich zainteresowanych w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej  

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych, 

 organizowanie zainteresowanym różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

 zapewnienie oraz doszkalanie kadry instruktorsko – trenerskiej, 

 umożliwienie objęcia fachową opieką fizjoterapeutyczną, żywieniową oraz 

psychologiczną nad uzdolnionymi członkami Klubu, 

 ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych poprzez 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,  

 upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja 

kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży w formie obozów i zgrupowań 

 organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie treningów 

sportowych i rekreacyjnych zarówno na rzecz swych członków jak i osób 

trzecich, 

 organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń 

dla swych członków jak i innych osób, 

 rozwój wolontariatu w sporcie, 
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 promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

 rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z 

instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami oraz klubami 

sportowymi o podobnych celach działania, 

 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Przywiązuje wagę zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i 

rekreacji 

 wspomaganie inicjatyw społecznych związanych z propagowaniem sportu 

 organizowanie działalności szkoleniowej, prelekcji, odczytów, spotkań na tematy 

związane ze sportem, 

 organizowanie działalności charytatywnej, 

 współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach 

działania, 

 rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami 

zagranicznymi 

2. Działalność odpłatna to: 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej i 

dorosłych a zwłaszcza w lekkiej atletyce, 

 planowane i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe 

i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu, 

 angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 

zainteresowań sportowych, 

 organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich zainteresowanych w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej  

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych, 

 organizowanie zainteresowanym różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

 zapewnienie oraz doszkalanie kadry instruktorsko – trenerskiej, 

 umożliwienie objęcia fachową opieką fizjoterapeutyczną, żywieniową oraz 

psychologiczną nad uzdolnionymi członkami Klubu, 

 ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych poprzez 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,  
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 upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja 

kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży w formie obozów i zgrupowań 

 organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie treningów 

sportowych i rekreacyjnych zarówno na rzecz swych członków jak i osób 

trzecich, 

 organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń 

dla swych członków jak i innych osób, 

 rozwój wolontariatu w sporcie, 

 promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

 rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z 

instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami oraz klubami 

sportowymi o podobnych celach działania, 

 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Przywiązuje wagę zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i 

rekreacji 

 wspomaganie inicjatyw społecznych związanych z propagowaniem sportu 

 organizowanie działalności szkoleniowej, prelekcji, odczytów, spotkań na tematy 

związane ze sportem, 

 organizowanie działalności charytatywnej, 

 współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach 

działania, 

 rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami 

zagranicznymi 

ROZDZIAŁ III 

Prawa i Obowiązki Członków 

§ 9 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Klubu.  

2. Klub posiada członków: 

1) Zwyczajnych, 

2) Wspierających, 

3) Honorowych.  
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§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, utożsamia 

się z celami Klubu oraz złoży pisemną deklarację członkowską. 

2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, za 

zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, jednakże członkom takim nie przysługuje 

bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu 

Członków. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w 

ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.  

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Klubu, zainteresowanemu przysługuje 

prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem 

Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest 

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna.  

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.  

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej 

nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której 

określona jest forma deklarowanej pomocy na rzecz Klubu.  

§ 12 

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Klubu. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Walne 

Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Klubu.  

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu, z uwzględnieniem art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,  

2) brania udziału z głosem stanowiącym podczas Walnego Zebrania Członków z 

uwzględnieniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach, 

3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, 
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4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,  

5) zgłaszania wniosków dotyczących całokształtu działalności Klubu, 

6) posiadać legitymację Klubu oraz jego odznakę. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, 

2) aktywnego udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów, 

3) respektowania uchwał władz Klubu, 

4) systematycznego opłacania składek członkowskich na rzecz Klubu, w terminie i 

wysokości ustalonej przez Zarząd, 

5) dbania o dobre imię Klubu, a swoją postawą i działaniami do przyczyniania się do 

wzrostu roli i znaczenia Klubu, 

6) pracy na rzecz stałego podnoszenia poziomu sportowego członków Klubu 

7) propagowania kulturalnego zachowania się przed, w trakcie, jak i po zakończeniu imprez 

sportowych. 

§ 15 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Klubu, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Klubu.  

3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz dbania o 

dobre imię Klubu.  

§ 16 

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej do Zarządu, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, 

3) wykluczenia członka z Klubu przez Zarząd, 

4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

§ 17 
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1. Wykluczenie członka z Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w 

głosowaniu jawnym w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania 

Członków lub uchwał Zarządu podjętych w ramach przysługujących im kompetencji, 

2) działania członka na szkodę Klubu, 

3) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składki członkowskiej lub 

innych zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące.  

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z Klubu, zainteresowanemu przysługuje 

prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem 

Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest 

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna. 

3. W przypadku, kiedy wskutek zaistnienia zdarzeń opisanych w §16 oraz §17 ust. 1 

niniejszego Statutu liczba członków Klubu zmniejszy się poniżej 7, Zarząd jest 

zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do uzyskania w terminie 1 miesiąca od 

zaistnienia ww. zdarzeń deklaracji o chęci przystąpienia nowego członka, tak aby łączna 

liczba członków spełniała ustawowy wymóg 7 osób. 

Rozdział IV 

WŁADZE KLUBU 

§ 18 

Władzami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 19 

Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub 

jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.  

§ 20 

Uchwały wszystkich kolegialnych władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.  
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§ 21 

Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze oraz 

raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

1) z jego inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek, co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane  przed upływem dwóch 

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane.  

6. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.  

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie Statutu i zmian Statutu, 

2) uchwalanie programu działania Klubu, 

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

4) wybieranie i odwoływanie Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 

5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia terminu i wysokości 

składki członkowskiej, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Klubu, 

7) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

8) rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu, 

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku, 
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10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji, 

11) nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie jej, 

12) ostateczna interpretacja postanowień Statutu, 

13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Klubu. 

14) podjęcie uchwały o wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia 

w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu oraz wsporach z nimi. 

 

§ 24 

Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków przez 

podanie informacji do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed planowanym 

dniem rozpoczęcia obrad. Za skuteczny sposób powiadomienia uznaje się korespondencję 

pocztową oraz wywieszenie informacji o Walnym Zebraniu Członków w siedzibie Klubu.  

Ponadto za skuteczne powiadomienie uznaje się poinformowanie członków o terminie i 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

jak i na stronie internetowej Klubu. 

§ 25 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego regulaminu i porządku obrad. 

2. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność połowy 

członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz niezależnie od liczby 

członków w drugim terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu 

pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków.  

§ 26 

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu, po czym Walne 

Zebranie Członków wybiera spośród obecnych Przewodniczącego oraz Protokolanta. 

§ 27 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Klubu  - z zastrzeżeniem treści § 13 pkt. 

2 Statutu; 

2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni 

goście.  
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2. Każdy członek zwyczajny otrzymuje jeden mandat uprawniający go do oddania jednego 

głosu. 

3. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez 

pełnomocnika. 

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebraniu Członków winno być udzielone pod 

rygorem nieważności na piśmie i winno być złożone najpóźniej podczas obrad Walnego 

Zebrania Członków. 

§ 28 

1. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant. 

3. Protokół powinien zostać udostępniony wszystkim członkom Walnego Zebrania Członków  

w siedzibie Klubu nie później niż 30 dni po odbyciu Walnego Zebrania Członków. 

ZARZĄD 

§ 29 

1. Działalnością Klubu kieruje Zarząd.  

2. Zarząd składa się z od 5 do 10 członków w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 

§ 30 

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w 

zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu przysługuje osobom, które nie są skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane 

z oskarżenia publicznego.  

3. Kandydatów na członków Zarządu może zgłosić każdy członek zwyczajny najpóźniej do 

zamknięcia listy kandydatów podczas Walnego Zebrania Członków. 

4. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy osiągnęli najwięcej głosów spośród osób 

kandydujących. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy kandydatami, w 

sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków 

Zarządu, przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie. W takim przypadku członkiem 

Zarządu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów. 
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5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia wyborów na 

kolejnym sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Członków. Istnieje możliwość 

ponownego powołania danej osoby zarówno w skład Zarządu, jak i na stanowisko Prezesa 

Zarządu. 

§ 31 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Klubu, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, 

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

7) opracowywanie programów i planów działania Klubu, 

8) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z 

działalności Zarządu, 

9) przygotowanie wzoru deklaracji członkowskiej, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków zwyczajnych i 

wspierających Klub oraz prowadzenie ewidencji członków Klubu, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku  

12) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz 

ustalania wysokości wynagrodzenia - z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i organizacji biur prowadzących działania Klubu, 

14) na podstawie otrzymanego upoważnienia Walnego Zebrania Członków ustalanie 

wysokości wpisowego dla członków Klubu oraz wysokości i terminu uiszczania składki 

członkowskiej, 

15) uchwalanie regulaminu Zarządu. 
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§ 32 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje posiedzenia Zarządu.  

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 1 rok.  

3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby obecne na 

posiedzeniu Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 33 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:  

1) śmierci członka, 

2) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie, 

3) odwołania, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

2. Odwołania Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie 

Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§ 34 

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo uzupełnić skład 

Zarządu w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których mandat wygasł, nie 

więcej jednak niż połowę ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru. Jeżeli nie 

istnieje możliwość uzupełnienia składu Zarządu w ten sposób, Zarząd w terminie 30 dni od 

dnia zwolnienia stanowiska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w celu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie postanowień niniejszego statutu. W celu 

usprawnienia prac Komisji Rewizyjnej może ona uchwalić stosowny regulamin prac 

Komisji Rewizyjnej, do którego przestrzegania będzie zobowiązana. 
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4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia.  

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

7. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

Komisji obecni na posiedzeniu. 

§ 36 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 

pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań, 

2) badanie i kontrola ksiąg, dokumentów i rachunków Klubu, 

3) kontrola zgodności zamknięć rachunkowych i bilansu za każdy rok obrachunkowy, 

4) występowanie z wnioskami oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach 

wynikających z ustaleń kontrolnych, 

5) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz 

z oceną działalności Zarządu, 

6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu, 

7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

8) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w 

Statucie. 

9) udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

§ 37 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym 

lub jawnym w zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków. 

2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy członek zwyczajny 

najpóźniej do zamknięcia listy kandydatów podczas Walnego Zebrania Członków 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy osiągnęli najwięcej 

głosów spośród osób kandydujących. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów 

pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi 

na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się pomiędzy nimi drugie 

głosowanie. W takim przypadku członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany kandydat, 

który uzyskał większą liczbę głosów. 
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§ 38 

 

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:  

1) śmierci członka, 

2) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie, 

3) odwołania, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych o 

głosowania.  

§ 39 

 

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna ma prawo 

uzupełnić swój skład w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których mandat 

wygasł, nie więcej jednak niż połowę ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej 

pochodzących z wyboru. Jeżeli nie istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 

w ten sposób, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w celu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 40 

1. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki 

pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Klubu i fundusze, które służą wyłącznie 

do realizacji statutowych celów Klubu.  

3. Na fundusze Klubu składają się: 

1) wpłaty wpisowego, 

2) składki członkowskie, 

3) dotacje na realizację zadań zleconych pochodzących od organów państwowych, 

4) darowizny,  

5) zapisy i spadki, 

6) dochody z majątku, 
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4. Dochody Klubu przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych i nie mogą 

być przeznaczone do podziału między członków Klubu. 

5. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 

§ 41  

1. Klub nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. 

2. W przypadku wystąpienia transakcji, o której mowa w ust. 1, Prezes Zarządu zapewnia 

poprawną realizację obowiązków określonych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym niezwłocznego 

poinformowania o takim fakcie organu nadzoru właściwego dla miejsca siedziby Klubu. 

§ 42 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach z zakresu praw i 

obowiązków majątkowych, uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu i Wiceprezes 

Zarządu. 

2. Dozwolone jest udzielanie dalszych pełnomocnictw, zgodnie z zasadą reprezentacji 

określoną w ust. 1 powyżej. 

Rozdział VI 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA KLUBU 

§ 43 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych o 

głosowania.  

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia 

majątku Klubu pozostałego po likwidacji Klubu wymagają dla swej ważności podjęcia ich 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków Klubu uprawnionych 

do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.  

4. W sprawach dotyczących rozwiązania Klubu nieuregulowanych w Statucie mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach.  
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Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 44 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach. 

§ 45 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków. 


