STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „ZJEDNOCZENI”
W PABIANICACH
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Pabianicach. Skrót:
K.S. „Zjednoczeni”- Pabianice.
2. K.S. „Zjednoczeni”- Pabianice zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury
fizycznej działającym w dyscyplinie sportowej, którą jest szermierka.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar województwa łódzkiego.
2. Klub może prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
§3
Siedzibą Klubu „Zjednoczeni” jest miasto Pabianice.
§4
1. Klub działa na podstawie przepisów ustaw:


O kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 roku,



Prawo o stowarzyszeniach (ustawa z 7.04.1989 roku),



Niniejszego statutu.

2. Na podstawie przepisów, o których mowa w ustępie 1 Klub posiada osobowość
prawną.
§5
Klub jest członkiem Polskiego Związku Szermierczego i Łódzkiego Okręgowego Związku
Szermierczego.
§6
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania, po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Klubu.
§7
1. Klub używa godła, pieczęci i posiada odznakę organizacyjną.
2. Godłem Klubu jest tarcza heroldyczna o barwie biało-niebieskiej z napisem
K.S. „ZJEDNOCZENI”.
3. Odznaka organizacyjna odzwierciedla godło.
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§8
Celem działania Klubu jest:
1. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej, jaką jest szermierka.
4. Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.
§9
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszenie sekcji sportowych działających w dziedzinie sportu.
2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji
ruchowej.
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także udział w
przedsięwzięciach organizowanych przez inne kluby.
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury
fizycznej, w tym zwłaszcza szermierki.
5. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko- trenerskich.
6. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji.
8. Inne działania sprzyjające rozwojowi Klubu i jego działalności, w tym także poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej w szczególności na wynajmie
mienia.
§ 10
Realizując cele, o których mowa w § 9 Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zawierać umowy służące tym celom zarówno z osobami trzecimi jak i członkami
Klubu, w tym ich zatrudniać.
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie RP oraz
cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce.
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2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują
wspieranie Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny uzgodniony z Zarządem sposób.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wniosły
szczególne zasługi dla rozwoju sportu.
§ 13
Osoba niepełnoletnia może być członkiem zwyczajnym Klubu, jeżeli przedstawi pisemną
zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
§ 14
1. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje
Zarząd, po złożeniu deklaracji i uiszczeniu składki.
2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany przez swego
przedstawiciela, wskazanego imiennie.
§ 15
1. Członek zwyczajny:
1.1 ma czynne i bierne prawo wyborcze,
1.2 może uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie,
1.3 ma prawo wysuwać postulaty i wnioski wobec władz oraz ma prawo do informacji o
działaniach Klubu,
1.4 ma prawo do korzystania na zasadach określonych przez władze Klubu z urządzeń
oraz sprzętu będącego własnością lub pozostającego w dyspozycji Klubu,
1.5 ma prawo do noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach Klubu,
1.6 ma prawo do reprezentowania barw Klubu na zawodach i imprezach sportowych.
2. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto może korzystać ze
wszelkich przywilejów przyznanych mu przez Zarząd.
§ 16
Członkowie Klubu zobowiązani są w szczególności do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał,
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
3. dbania o stałe podnoszenie poziomu sportowego i etycznego,
4. ochrony własności mienia,
5. godnego reprezentowania barw Klubu,
6. regularnego opłacania składek członkowskich, z wyłączeniem członków honorowych.
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§ 17
Członkostwo ustaje na skutek:
1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego Zarządowi na piśmie, z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem,
2. wykreślenia z powodu niepłacenia w uzgodnionych terminach składek członkowskich
i innych ustalonych opłat, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu przez Zarząd,
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych,
4. wykluczenia,
5. śmierci członka,
6. zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Władze Związków
Sportowych w przedmiocie zmian barw Klubu przez zawodników, po uregulowaniu
jednakże zobowiązań wobec Klubu,
7. rozwiązania Klubu.
§ 18
1. Wykluczeniu podlegają członkowie, którzy dopuszczą się naruszenia obowiązków
określonych w § 16 ust. 1- 5 statutu.
2. Uchwałę w sprawie wykluczenia członka i zwolnienia, o którym mowa w § 17 ust. 6
podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do
czasu jej podjęcia członkostwo ulega zawieszeniu.
§ 19
Wystąpienie z Klubu członka niepełnoletniego wymaga pisemnej zgody rodziców
(opiekunów prawnych).
§ 20
Członkowie za szczególne osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej mogą być
wyróżniani i nagradzani:


dyplomem,



pismem pochwalnym,



nagrodą rzeczową,



nagrodą pieniężną,



tytułem „Honorowy Członek Klubu”,
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tytułem „Honorowy Prezes”.
§ 21

1. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących w
Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania następujących kar:


upomnienie,



ostrzeżenie,



nagana.

2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Zarząd. W toku postępowania dyscyplinarnego
obowiązuje zasad dwuinstancyjności.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia
o ukaraniu.
§ 22
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym przy
nieograniczonej liczbie członków, zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania i
bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie Zebrania.
3. W razie rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jego wykreślenia,
wykluczenia lub śmierci, organom tym przysługuje prawo dokooptowania członków
do swojego składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
§ 24
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej,
2. zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie regulaminów oraz zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez Zarząd
i Komisję Rewizyjną,
7. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
8. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i ukarania członka,
10. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
11. nadawanie tytułów honorowych: „Honorowego Członka” i „Honorowego Prezesa”,
12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz.
§ 26
Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie- bez
względu na liczbę obecnych.
§ 27
Uczestnikami Walnego Zebrania Członków są:
1. Członkowie.
2. Z głosem doradczym- zaproszeni goście.
§ 28
1. Walne Zebranie członków odbywa się raz na cztery lata jako zebranie
sprawozdawczo- wyborcze.
2. Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz na dwa lata.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia
członków na piśmie, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na
wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 1/3 członków Klubu.
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w
terminie 6 tygodni od daty podjęcia uchwały o jego zwołaniu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane oraz rozpatruje odwołania od uchwał o wykluczeniu i ukaraniu członków.
§ 30
1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
§ 31
Do Kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i polityki finansowej.
3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
4. Zaciąganie zobowiązań w ramach budżetu.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych.
9. Podejmowanie decyzji w sprawach przystępowania Klubu do związku stowarzyszeń
sportowych.
10. Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności.
12. Wnioskowanie

o

nadanie

tytułów

honorowych:

„Honorowego

Członka”

i

„Honorowego Prezesa”.
13. Udzielanie kar.
14. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz.
15. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu.
16. W razie ustania członkostwa Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, prawo
wyboru nowego Prezesa.
§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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§ 33
Do składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
§ 34
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego i jego zastępcę.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę działalności
Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie
absolutorium dla Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji
Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków
Komisja Rewizyjna podejmuje większością głosów przy udziale minimum 2/3
członków Komisji.
§36
1. Majątek Klubu stanowią:


nieruchomości,



ruchomości,



fundusze,



inne prawa majątkowe.

2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów,
spadków, wpłat z działalności statutowej, w tym z odpłatności za udział w zajęciach
sportowych, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd przy określeniu zasad gospodarki
finansowej.
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§ 37
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, w tym nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań upoważniony jest Zarząd.
§ 38
Zarząd prowadzi gospodarkę finansową, zaś Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór na
gospodarką finansową.
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem § 26.
§ 40
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem § 26.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu,
Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku, powołuje spośród
członków zwyczajnych likwidatora lub likwidatorów oraz określa ich prawa i
obowiązki.
3. W razie, gdy wybrano kilku likwidatorów są oni upoważnieni do reprezentacji łącznej.
§ 33 stosuje się odpowiednio.
4. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów rozstrzyga większość
głosów.
5. Likwidator obowiązany jest zakończyć bieżące sprawy, ściągnąć wierzytelności,
wypełnić zobowiązania. Zakończenie likwidacji likwidator zgłasza do rejestru i składa
wniosek o wykreślenie.
§ 41
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy o Kulturze Fizycznej
oraz Prawo o Stowarzyszeniach.
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