STATUT
WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„GRUNWALD” POZNAŃ

ROK ZAŁOŻENIA - 1957

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” Poznań, zwany dalej Klubem, jest
stowarzyszeniem kultury fizycznej.
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest województwo wielkopolskie, a siedzibą jego
władz jest miasto Poznań.
2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych o tym samym lub
podobnym charakterze działania.
§ 3.
1. Klub działa na podstawie ustaw:
- prawo o stowarzyszeniach
- o sporcie
- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz niniejszego Statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności statutowej, a nadwyżka przychodów nad kosztami
przeznaczona jest wyłącznie na działalność statutową.
4. Działalność statutowa Klubu nie jest działalnością gospodarczą i prowadzona
jest nieodpłatnie.
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§ 5.
Klub współdziała z wojskowymi strukturami wychowania fizycznego
i sportu w zakresie:
1/ popularyzacji i rozwoju sportów użytecznych w wojsku,
2/ organizacji i udziału w zawodach i imprezach sportowych w kraju i za
granicą,
3/ przygotowania i udziału reprezentacji Wojska Polskiego w zawodach
organizowanych pod patronatem międzynarodowych organizacji sportu
wojskowego.
§ 6.
1. Klub używa pieczęci oraz posiada odznakę i flagę, z zachowaniem w tym
zakresie obowiązujących przepisów.
2. Godłem Klubu jest biała tarcza z zieloną obwódką, w górnej części napis :
„POZNAŃ” w kolorze niebieskim. Na całej tarczy naniesiona niebieska litera
„G” z dwoma prostopadłymi mieczami w centrum litery. Z prawego boku
godła prostopadle naniesiony skrót „WKS” w kolorze niebieskim.
3. Barwami Klubu są kolory : niebieski, biały, zielony (w układzie poziomym).

R O Z D Z I A Ł II

CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.

Celem działania Klubu jest:
1/ organizowanie działalności sportowej oraz osiąganie w wybranych
dyscyplinach sportu najwyższego poziomu;
2/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku
wojskowym oraz wśród mieszkańców miasta Poznania i województwa
wielkopolskiego.
3/ podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju uprawianych
dyscyplin sportowych;
4/ integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.
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§ 8.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu,
2/ organizowanie szkolenia sportowego, w tym w grupach dzieci i młodzieży,
3/ organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowych, zgodnie z
kalendarzem zawodów i imprez sportowych polskich związków
sportowych,
4/ prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy
obywatelskie i patriotyczne,
5/ budowę, modernizację i właściwe utrzymanie obiektów sportowych oraz
urządzeń towarzyszących,
6/ zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania
sportu,
7/ zapewnienie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
8/ organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
9/ prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

R O Z D Z I A Ł III

CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 10.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych;
2/ członków wspierających;
3/ członków honorowych;
4/ członków - uczestników.
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§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
akceptująca statutowe cele Klubu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne reprezentowane są w Klubie
przez swoich przedstawicieli w liczbie nie przekraczającej dwie osoby.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi
dla Klubu.
4. Członkiem - uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, jeżeli
przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 12.
1. Członkostwo zwyczajne, członka wspierającego i uczestnika nabywa się na
mocy uchwały Zarządu, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
2. Tytuł członka honorowego Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
2/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach
itp. organizowanych przez władze Klubu,
3/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
4/ korzystania z obiektów sportowych Klubu,
5/ noszenia odznaki organizacyjnej,
6/ zaskarżania, do Walnego Zebrania, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy
członków lub orzeczenia o wykluczeniu z Klubu.
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§ 14.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1/ aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
2/ przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3/ przestrzegania zasad etyki,
4/ regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.
1. Członek - uczestnik ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza
biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Członek - uczestnik opłaca składkę członkowską w połowie jej wysokości.

§ 16.
1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Klubu.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie
Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 17.
1. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w
statutowych władzach Klubu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
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§ 18.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek :
1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 6 miesięcy,
4/ wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
5/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego lub
wojskowego orzekającego karą dodatkową w postaci pozbawienia praw
publicznych,
6/ pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na
szkodę Klubu i następującego w wyniku uchwały władzy Klubu, która
członkostwo nadała.
2. W przypadkach określonych w ust.1 orzeka Zarząd. Organ ten zobowiązany
jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając tego
przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio
zasady określone w ust. 2.

§ 19.
1. Na członków Klubu Zarząd może nakładać n/w kary :
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 do 12 miesięcy,
4/ wykluczenie z Klubu.
2. Członek Klubu nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia
wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał
władz Klubu.
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R O Z D Z I A Ł IV

WŁADZE KLUBU

§ 20.
Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna

§ 21.
1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania,
bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały władz Klubu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 22.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie
wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyborów.
2. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji
pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.
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WALNE ZEBRANIE

§ 23.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 300 osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybieranych
przez Walne Zebrania Sekcji.
3. Przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków zawarte w ustawach,
Statucie i regulaminach wydanych na jego podstawie, stosuje się odpowiednio
do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 24.
W skład Walnego Zebrania Delegatów wchodzą :
1/ z głosem stanowiącym - delegaci wybrani spośród członków
zwyczajnych Klubu przez Zebrania Sekcji, w proporcji jeden delegat
na dziesięciu członków, a każdą Sekcję reprezentuje najwyżej
10 delegatów,
2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz
zaproszeni goście.

§ 25.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:
1/ raz w roku – sprawozdawcze,
2/ co 4 lata – sprawozdawczo- wyborcze,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu.
4. W sytuacjach i na zasadach określonych w Statucie, prawo żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek co najmniej
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych lub delegatów.
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§ 26.
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego
Zebrania i powołanych na nim komisji.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
1/ w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 21. ust. 3
2/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później
od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.

§ 27.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1/ określenie głównych kierunków działania i celów Klubu,
2/ uchwalenie Statutu i jego zmian,
3/ uchwalenie regulaminów władz Klubu,
4/ uchwalenie budżetu,
5/ powoływanie Biura Klubu do prowadzenia spraw stowarzyszenia,
6/ wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
7/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
9/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Klubu lub jego władze,
10/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał i
orzeczeń Zarządu,
11/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
12/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
13/ podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Klubu,
14/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
15/ powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
16/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego
majątku.

10

ZARZĄD
§ 28.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 8 do 10 członków i ze swego grona wybiera prezydium.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego
grona:
1/ prezesa
2/ dwóch wiceprezesów
3/ sekretarza
4/ skarbnika
5/ trzech do pięciu członków
4. W skład prezydium Zarządu wchodzą prezes, wiceprezesi, sekretarz i
skarbnik.
5. Zasady działania Zarządu i jego prezydium określają regulaminy uchwalone
przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz na kwartał.
7. Zarząd do prowadzenia spraw bieżących Klubu zatrudnia dyrektora, w razie
podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o utworzeniu Biura Klubu.
8. Zarząd na każde swoje posiedzenie zaprasza obligatoryjnie po jednym
przedstawicielu sekcji sportowej, z głosem doradczym.

§ 29.
Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 30.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Klubu oraz spełniać
swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym
i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie.
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§ 31.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Klubu oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub
wiceprezesa albo innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura Klubu
– pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego
zarządu w imieniu Klubu.
4. Prezes, wiceprezesi i dyrektor reprezentują Klub na zewnątrz.

§ 32.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1/ realizacja programu i celów Klubu oraz wykonanie uchwał Walnego
Zebrania,
2/ określanie szczegółowych kierunków działalności Klubu,
3 /ustalanie budżetu i preliminarzy,
4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
5/ uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
7/ powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8/ zwoływanie Walnego Zebrania,
9/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
11/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie,
skreślanie),
12/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13/ wnioskowanie o nadaniu lub pozbawienie godności członka honorowego
Klubu,
14/ opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym
Zebraniu,
15/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie
projektów uchwał i regulaminów,
16/ powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji sportowych,
17/ podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów opłacania
wpisowego i określania wysokości składek członkowskich oraz ulg i
zwolnień od tych składek.
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KOMISJA REWIZYJNA
§ 33.
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli działalności Klubu,

odrębnym od Zarządu i nie podlegający mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
3. Wyboru składu Komisji Rewizyjnej dokonują jej członkowie na pierwszym
posiedzeniu.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę
władzę.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1/ członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2/ skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola całokształtu działalności Klubu i jego sekcji sportowych,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i
lustracji,
3/ prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4/ zwołania Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5/ składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Klubu w całości, bądź w stosunku do
każdego członka oddzielnie,
6/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
7/ prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego
Prezydium
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§ 35.
Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 36.
W przypadkach określonych w § 34. pkt 3 i 4 Walne Zebranie winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a
posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty żądania.

ROZDZIAŁ V

BIURO KLUBU
§ 37.
1. Biuro Klubu jest organem wykonawczym Klubu, powołanym przez Walne
Zebranie do prowadzenia spraw bieżących Klubu.
2. Biuro Klubu prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Klubu, uchwały
Walnego Zebrania i Zarządu oraz regulamin Biura Klubu, który dla swej
ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania podjętej w formie
uchwały.
3. Biuro Klubu realizuje swoje zadania poprzez inspirowanie i podejmowanie
wszelkich działań na rzecz Klubu w zakresie spraw administracyjnych,
finansowych i organizacyjnych.
4. Biurem Klubu kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłowe
zarządzanie sprawami Klubu w ramach posiadanych uprawnień, nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu.
5. Dyrektor zatrudnia pozostałych pracowników Biura, określa ich kompetencje,
obowiązki, odpowiedzialność i wynagrodzenie.
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R O Z D Z I A Ł VI

SEKCJE SPORTOWE KLUBU
§ 38.
1. W celu stworzenia swoim członkom możliwości uprawiania różnych
dyscyplin sportu oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na
arenie krajowej i międzynarodowej Klub tworzy sekcje sportowe .
2. Sekcje sportowe Klubu, zwane dalej sekcjami sportowymi, powołuje
i rozwiązuje Zarząd Klubu.
3. Sekcja sportowa może być powołana jeżeli liczba członków wynosi co
najmniej 10 osób.
4. Sekcje sportowe nie posiadają osobowości prawnej.

§ 39.
Sekcje sportowe realizują swoje cele przez :
1/ organizowanie i udział w zawodach, imprezach sportowych i
rekreacyjnych;
2/ prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie
kultury fizycznej wśród swoich członków i społeczeństwa;
3/ szkolenie i doskonalenie kadr trenerskich;
4/ organizację i realizację współzawodnictwa sportowego wśród członków;
5/ reprezentowanie danej dyscypliny sportu w krajowych organizacjach
sportowych i współzawodnictwie sportowym;
6/ współpracę i wzajemną pomoc członków sekcji;
7/ prowadzenie działań integracyjnych członków sekcji;
8/ inne działania realizujące cele statutowe.

§ 40.
1. Członkami sekcji sportowej mogą być członkowie – uczestnicy i zwyczajni
Klubu, którzy złożyli deklarację przynależności do danej sekcji sportowej.
2. Członkowie sekcji sportowej mają prawa i obowiązki członków
wymienionych w ust. 1.
3. Członkowie sekcji sportowej mogą być wybierani przez Zebranie Członków
Sekcji jako Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Klubu.
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WŁADZE SEKCJI SPORTOWEJ
§ 41.
Władzami sekcji sportowej są :
1/ Zebranie Członków Sekcji,
2/ Zarząd Sekcji,
3/ Komisja Rewizyjna Sekcji.
§ 42.
1. Kadencja wszystkich władz sekcji sportowej trwa 4 lata;
2. W przypadku zmniejszenia się składu władz sekcji sportowej,
wymienionych w § 41 ust. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji.
3. Kooptacji dokonują członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu,
spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
§ 43.
Uchwały wszystkich władz sekcji zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI
§ 44.
1. Najwyższą władzą sekcji sportowej jest Zebranie Członków Sekcji.
2. Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd sekcji:
1/ raz na 4 lata – sprawozdawczo – wyborcze
2/ raz w roku – sprawozdawcze
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane :
1/ na żądanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu
2/ na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji lub połowy
członków sekcji sportowej.
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§ 45.
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd sekcji powiadamia co najmniej
14 dni przed terminem Zebrania.
2. Zebranie Członków Sekcji obraduje wg uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
3. Obradami Zebrania Sekcji kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący,
sekretarz, członkowie.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Zebrania
Sekcji i powołanych na nim komisji.
5. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :
1/ w pierwszym terminie – połowy uprawnionych do głosowania;
2/ w drugim terminie – (wyznaczony w tym samym dniu, 30 minut później
od pierwszego terminu) – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
§ 46.
Do kompetencji Zebrania Członków Sekcji w szczególności należy :
1/ określenie głównych celów i kierunków działania sekcji sportowej,
2/ wybór i odwoływanie członków władz sekcji sportowej,
3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz sekcji sportowej,
4/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
5/ uchwalanie regulaminów władz sekcji sportowej,
6/ wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Klubu,
7/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków,
8/ powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.

ZARZĄD SEKCJI
§ 47.
1. Zarząd Sekcji planuje całokształt działalności sekcji, zgodnie ze Statutem,
uchwałami Walnego Zebrania Klubu i Sekcji oraz Regulaminem Zarządu
Sekcji.
2. Zarząd sekcji składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie
Członków Sekcji.
3. Zarząd Sekcji wybiera ze swego grona prezesa i sekretarza.
4. Zarząd Sekcji konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Zarząd Sekcji na zewnątrz reprezentuje prezes i sekretarz.
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§ 48.
Do kompetencji Zarządu Sekcji należy :
1/ określanie szczegółowych kierunków działalności sekcji sportowej,
2/ reprezentowanie sekcji sportowej na zewnątrz,
3/ organizowanie współzawodnictwa sportowego,
4/ przygotowanie i organizowanie imprez i zawodów sportowych i
rekreacyjnych,
5/ zwoływanie Zebrania Członków Sekcji,
6/ podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Klubu i sekcji sportowej,
7/ ustalanie i realizacje planów działalności organizacyjno – szkoleniowej
sekcji sportowej,
8/ składanie sprawozdania z działalności Zarządu i sekcji sportowej,
9/ podejmowanie decyzji w sprawach sekcji sportowej nie zastrzeżonych
do kompetencji innych władz sekcji i Klubu,
10/ opracowanie regulaminu opłacania wpisowego i określenia wysokości
składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek;

KOMISJA REWIZYJNA SEKCJI
§ 49.
1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z 3 członków wybranych przez
Zebranie Członków Sekcji.
2. W skład Komisji Rewizyjnej Sekcji wchodzi :
1/ przewodniczący,
2/ zastępca,
3/ sekretarz.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Sekcji należy :
1/ kontrola bieżącej działalności sekcji sportowej,
2/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Zebraniu Członków
Sekcji,
3/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania
Członków Sekcji.
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KIEROWNIK SEKCJI

§ 50.
1. Kierownik sekcji jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Klubu na
wniosek dyrektora Klubu.
2. Kierownik sekcji odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością sekcji
i jej prawidłowe funkcjonowanie oraz realizację zamierzeń szkoleniowoorganizacyjnych.
3. Kierownik sekcji podlega bezpośrednio dyrektorowi Klubu i wykonuje
jego polecenia.
4. W swojej działalności kierownik sekcji zawsze powinien kierować się
dobrem sekcji i jej członków.
5. Kierownik sekcji ma prawo i obowiązek:
1/ kierować bieżącą działalnością sekcji, zgodnie z zadaniami
określonymi przez władze Klubu i sekcji sportowej oraz wytycznymi
dyrektora Klubu;
2/ stworzyć optymalne warunki do uprawiania określonej dyscypliny
sportu;
3/ opracowywać, wspólnie z Zarządem Sekcji, plany szkolenia i
zamierzeń sportowo-organizacyjnych sekcji;
4/ dbać o właściwą sytuację finansową sekcji i nieustanne podejmowanie
działań w celu pozyskiwania sponsorów i darczyńców sekcji;
5/ na bieżąco prowadzić dokumentację szkoleniową i materiałową sekcji;
6/ organizować na wysokim poziomie szkolenie sportowe, poprzez
dobór właściwych kadr i form szkoleniowych;
7/ przygotowywać okresowe sprawozdania z działalności sportowoorganizacyjnej sekcji;
8/ uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu i Sekcji, po otrzymaniu
stosownych zaproszeń;
9/ kontrolować realizację planów szkolenia sportowego, prowadzonego
przez kadrę szkoleniową Sekcji;
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R O Z D Z I A Ł VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 51.
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Klubu przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być podzielony między jego członków, członków
władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich.
3. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim
majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków władz Klubu lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie Klubu, władz klubu oraz
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej
„osobami bliskimi.
4. Klub nie może przekazywać majątku na rzecz członków Klubu, członków
władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Klub nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków
Klubu, członków władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
6. Klub nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie władz Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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§ 52.
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu Klubu,
3/ dotacje,
4/ darowizny, zapisy i spadki,
5/ korzyści z ofiarności publicznej,
6/ wpływy z działalności gospodarczej:
- 7312 A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w radio i telewizji
- 7312 B - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w mediach drukowanych
- 7312 C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych
- 7312 D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach
- 7990 C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
- 9311 Z - działalność obiektów sportowych
- 9312 Z - działalność klubów sportowych
- 9319 Z - pozostała działalność związana ze sportem
- 9329 Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane w kasie lub na koncie bankowym Klubu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazane na to konto.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału
każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad
określonych w regulaminach sekcji i zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.

§ 53.
1. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność
statutową.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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R O Z D Z I A Ł VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 54.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości dwóch
trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te
zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do
zawiadomienia określonego w § 26 ust.1 należy załączyć projekt stosownych
uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od
chwili jej podjęcia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

R O Z D Z I A Ł IX

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 55.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się
postanowienia sądu rejestrowego.
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