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        Obowiązuje od WZ/01/2014 z dnia 16.02.2014r. 

STATUT 

KLUBU SPORTOWEGO „PIENINY” 

W SZCZAWNICY 

 

ROZDZIAŁ 1 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę – Klub Sportowy „Pieniny” w Szczawnicy zwany w dalszym ciągu 

w skrócie Klubem. 

 

§2 

Terenem działania Klubu jest obszar miasta Szczawnica. Siedziba: 34-460 Szczawnica, 

Pienińska 13. 

 

§3 

Klub posiada osobowość prawną. 

 

§4 

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz 

ogólnokrajowych związków sportowych. 

 

§5 

Klub posiada sztandar, używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§6 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§7 

Celem Klubu jest propagowanie i rozwijanie wśród społeczeństwa miasta Szczawnica i 

okolicznych miejscowości wszelkich form kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

 

§8 

Dla osiągnięcia powyższego celu Klub organizuje sekcje sportowe, w których prowadzone 

będzie: 

1. systematyczne szkolenie sportowe, 

2. urządzenie imprez i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych o wysokich  

walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji, 

3. prowadzenie szerokiej akcji wychowawczej wśród zawodników, trenerów i działaczy 

Klubu, 

4. wydawanie okolicznościowych materiałów reklamowych, 

5. Klub prowadzi działalność gospodarczą wspomagającą osiąganie celów statutowych 

Klubu, po dopełnieniu formalności przewidzianych w przepisach dla danego rodzaju 

działalności gospodarczej. 

 

ROZDZIAŁ 3 

CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
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§9 

Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości, która zgłosiła 

dobrowolnie przystąpienie do Klubu przez wypełnienie deklaracji zostanie przyjęta w 

głosowaniu przez Zarząd Klubu oraz systematycznie opłaca składki członkowskie. Od decyzji 

odmownej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania.  

§10 

Członkowie Klubu dzielą się na : 

1. zwyczajnych, 

2. honorowych, 

3. wspierających 

 

§11 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która spełnia warunki §9. Młodzież w wieku 

8-18 lat może należeć do Klubu tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych 

opiekunów, jak również Dyrekcji Szkoły. Członkowie Ci posiadają wszelkie prawa 

członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 

§12 

1. Członkiem honorowym może być osoba, która przyczyniła się w sposób szczególny 

dla rozwoju Klubu i położyła wybitne zasługi w rozwoju sportu w Szczawnicy. 

Godność członka honorowego nadaje się na wniosek Zarządu Klubu na Walnym 

Zebraniu. 

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego nie ma obowiązku 

opłacania składek członkowskich. 

3. Członkostwo honorowe wygasa poprzez: 

a) dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie do Zarządu, 

b) pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.   
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§13 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna po podpisaniu 

odpowiedniej deklaracji, wspierająca Klub organizacyjnie i finansowo.  

 

§14 

Każdy członek Klubu ma prawo: 

1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wyboru do władz Klubu i 

delegatów do władz wyższych i być wybieranym, 

2. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu, 

3. noszenia odznak Klubu. 

§15 

Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

1. popierania działalności Klubu w granicach swoich możliwości, 

2. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu, 

3. propagowania haseł idei Klubu oraz zjednywanie mu członków i sympatyków, 

4. regularnego opłacania ustalonych przez władze Klubu składek. 

 

§16 

Utrata praw członkowskich następuje przez: 

1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu po uiszczeniu wszelkich zaległych 

składek, 

2. wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu podjętą zwykłą większością za zaleganie ze 

składkami członkowskimi przez okres 6-ciu miesięcy, 

3. wykluczenie uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy lub 

działanie na szkodę Klubu, utratę zdolności do działań prawnych.  
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§17 

Od decyzji o nie przyjęciu do Klubu, o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Klubu. Odwołanie powinno być złożone 

na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianych decyzji. Do 

czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu nie przysługuje prawo członka 

Klubu. 

ROZDZIAŁ 4 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

 

§18 

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz ich płatności ustala Walne Zebranie 

Klubu. 

ROZDZIAŁ 5 

WŁADZE KLUBU 

§19 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.  

 

§20 

Walne Zebranie 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu, biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może 

ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
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§21 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata, nie później niż                   

w I kwartale roku kalendarzowego. 

 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 

1. wysłuchanie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za okres kadencji, 

2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium Zarządowi, 

3. rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Klubu, 

4. zmiana statutu Klubu, 

5. wybór Władz Klubu, 

6. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Klubu 

7. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Klubu, 

8. powołanie stowarzyszenia i jego rozwiązanie, 

9. powołanie i rozwiązanie sekcji w Klubie, 

10. rozstrzyganie wszelkich sporów zaistniałych w Klubie. 

 

 

§22 

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane: 

1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, 

2. z inicjatywy Zarządu, 

3. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

4. na pisemne żądanie co najmniej 1/10 części ogółu członków Klubu uprawnionych do 

głosowania. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko sprawy, dla których zostało zwołane.  
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§23 

Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie Klubu, którzy nie zalegają ze 

składkami. Prawo uczestniczenia na Walnym Zebraniu musi być wykorzystane osobiście. 

Zastępstwa są niedopuszczalne. 

 

§24 

Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego 

Zebrania rozsyła członkom Zarząd Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informację na 

czyje żądanie jest zwołane. 

 

§25 

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim 

co najmniej połowa członków Klubu. Zwołane ewentualnie drugim terminie Walne Zebranie 

jest ważne bez względu na liczbę obecnych.  

 

§26 

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu. 

Sprawy zmiany statutu, powołania, względnie likwidacji sekcji lub klubu wymagają ¾ głosów 

obecnych na Walnym Zebraniu. 

 

 

§27 

Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie. Z obrad Walnego 

Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i  sekretarza Walnego 

Zebrania. 

§28 

Zarząd Klubu 

Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu na okres 4 

lat. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i 
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Skarbnika. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie. Dzierżawcy 

będący członkami Klubu nie mogą wchodzić w skład Zarządu. 

 

§29 

Zarząd Klubu winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. W razie 

ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji Zarząd Klubu ma prawo 

dokooptować z grona członków Klubu 1/3 nowych członków, którzy będą spełniać funkcje w 

Zarządzie do następnego Walnego Zebrania. 

 

§30 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy 

Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności: 

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i podpisywanie pism – w tym           

w zakresie praw i obowiązków majątkowych – w imieniu Klubu wymaga współdziałania 

dwóch członków Zarządu spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza,  

3. kierowanie sprawami Klubu i wypełnianie zadań statutowych, dla których Klub został 

powołany, 

4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

5. zwoływanie Walnych Zebrań, 

6. sporządzanie sprawozdań, budżetów, bilansów, 

7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

8. administracja majątkiem i funduszami Klubu, 

9. prowadzenie korespondencji i rachunkowości Klubu zgodnie z przepisami prawnymi i 

finansowymi, 

10. przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Klubu, 

11. inne sprawy bieżace. 
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§31 

1. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nierzadziej jednak niż jeden 

raz na trzy miesiące. 

2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu 

Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem 

bądź w inny sposób zawiódł członków Klubu. 

4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje 

Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

5. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.  

 

§32 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna Klubu składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez 

Walne Zebranie Klubu na okres 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w 

skład innych organów wykonawczych Klubu. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej  

w czasie trwania kadencji, wchodzi na jego miejsce dokooptowany z grona członków Klubu, 

który pełnić będzie funkcję w Komisji Rewizyjnej do następnego Walnego Zebrania. 

 

 

§33 

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Klubu. Ma ona prawo dokonywać 

kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku 

wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Klubu. Z każdej dokonanej kontroli Komisja 

sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym 

Zebraniu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć na posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. 
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ROZDZIAŁ 6 

SEKCJA KLUBU 

 

§34 

Dla prowadzenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych i kulturalno-oświatowych 

Zarząd, organizuje i powołuje do życia sekcje, które prowadzą działalność na podstawie 

regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu. 

 

§35 

Na czele sekcji stoją kierownicy wybrani przez członków danej sekcji i zatwierdzeni przez 

Zarząd Klubu. Kierownicy sekcji są odpowiedzialni przed Zarządem. 

 

ROZDZIAŁ 7 

WYRÓŻNIENIA I KARY 

 

§36 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony 

przez Zarząd Klubu.  

 

§37 

 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje 

zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu, prawo wymierzania 

następujących kar: 

- upomnienia, 

- nagany, 

- zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 
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- wykluczenia lub dyskwalifikacji. 

2.  Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się    

do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni. 

3.  Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ 8 

MAJĄTEK KLUBU I FUNDUSZE 

 

§38 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) dotacje na zadania zlecone, 

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych, 

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług ), 

e) dochody ze sprzedaży majątku, 

f) inne źródła.  

 

 

ROZDZIAŁ 9 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 

§39 

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianie statutu nie może być wnioskiem 
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nagłym, lecz wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego 

Zebrania.  

 

§40 

Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Klubu. Wniosek o 

likwidacji nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej 

na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku 

dziennym. Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Klubu musi być jednocześnie podjęta 

uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Klubu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o 

likwidacji Klubu i rozdysponowaniu majątku na dwóch kolejnych zebraniach w odstępie co 

najmniej 14 dni. 

 


