
Rozdział 1. - Postanowienia ogólne. 

§ 1 
Stowarzyszenie zwane w dalszej części "Klubem" nosi nazwę: Klub Sportowy "Tempo" Płaza. 

§ 2 
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Płaza w Gminie 

Chrzanów. 

2. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony. 

§ 3 
Klub działa zgodnie z ustawą o Kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. 

§ 4 
Klub posiada osobowość prawną. 

§ 5 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Klub nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników. 

§ 6 
Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania. 

§ 7 
Klub ma prawo używać godła, flagi, barw, pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru, 

kształtu i treści ustalonej przez Zarząd Klubu. 

 

Rozdział 2. - Cele i środki działania. 

§ 8 
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 

Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, turystykę,  jak również 

zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz edukację proekologiczną. 

§ 9 
Dla osiągnięcia celów statutowych Klub może podejmować następujące działania: 

1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi w celu zapewnienia 

członkom właściwych warunków do uprawiania sportu. 

2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych. 

3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 

4. prowadzenie działalności szkoleniowej dla zawodników, działaczy i instruktorów. 

5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami. 

6. poprzez rozwój sportu, organizację imprez sportowych oraz rekreacyjnych skuteczne izolowanie 

młodzieży od alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. 

7. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich 

rozbudowę, modernizację, remont i konserwację. 

 

 



Rozdział 3. - Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki. 

§ 10 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych, 

2. Uczestników, 

3. Honorowych, 

4. Wspierających. 

§ 11 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe tak w kraju jak i za granicą, 

przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie oraz inne osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęte w trybie określonym w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Godność członka honorowego może być nadana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu 

osobom mającym szczególne zasługi dla rozwoju i działalności Klubu. 

4. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna jeżeli zadeklaruje 

określoną formę materialnego wsparcia Klubu. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego 

podejmuje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

§ 12 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. Wybierać i być wybierani do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący. 

b. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniach na 

zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

c. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania. 

d. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu. 

e. Nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską. 

2. Członkowie - uczestnicy, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający mają wszystkie 

prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do 

głosowania nad uchwałami i innymi decyzjami Klubu. 

§ 13 
Członkowie klubu zobowiązani są do: 

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu. 

2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu. 

3. Stałego podnoszenia swojego poziomu rozwoju sportowego. 

4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub. 

5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 

Członków, z wyłączeniem członków honorowych. 

§ 14 
1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

a. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu. 

b. rozwiązania Klubu. 

c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku działania 

członka na szkodę Klubu. 

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych, w tym nie płacący składek za okres trzech 

miesięcy może być pozbawiony członkostwa, przez wykreślenie z listy członków w drodze 

uchwały Zarządu. 



3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku 

niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień 

statutu i uchwał. 

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień 

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności 

szkoleniowej Klubu. 

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi 

prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o podjęciu uchwały. 

§ 15 
Członkowie Klubu mogą być wyróżnieni za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków pochwałą 

ustną, dyplomem lub nagrodą rzeczową.  

§ 16 
Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał, decyzji władz Klubu na członków mogą być 

nakładane następujące kary: 

o upomnienie ustne lub pisemne, 

o ostrzeżenie, 

o nagana, 

o zawieszenie w prawach członka, 

o wykluczenie. 

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkowi Klubu wszczyna Zarząd Klubu i decyduje o rodzaju 

kary, zaś przeciwko członkom władz Klubu - Walne Zebranie Członków. 

 

Rozdział 4 - Władze Klubu. 

§ 17 
Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 18 
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,w 

zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 

§ 19 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako 

sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

o uchwalenie statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się 

Klubu oraz w sprawach majątkowych, 

o wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

o uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu, 

o rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz, 

o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

o uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu, 

o rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w 

prawach członka, 



o rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i Członków Klubu.  

§ 20 
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2. głosem doradczym - członkowie-uczestnicy oraz zaproszeni goście.  

§ 21 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim 

terminie.  

§ 22 
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na skutek: 

o uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów, 

o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

o wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia 

wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co 

najmniej 14 dni przed terminem walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie następuje poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w środowisku lokalnym lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 23 
Zarząd jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu.  

§ 24 
Zarząd składa się z 5-9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.  

W składzie zarządu wyodrębnia się następujące stanowiska: 

o Prezesa Klubu, 

o w-ce Prezesa ds. organizacyjno - sportowych, 

o w-ce Prezesa ds. finansowych, 

o skarbnika, 

o sekretarza Klubu, 

o do 4 członków zarządu Klubu. 

§ 25 
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

b. Realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, 

c. Kierowanie całokształtem działań Klubu, 

d. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, 

e. Uchwalanie planów działania i planów finansowych, 

f. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 

g. Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich 

regulaminów, 

h. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu, 

i. Inne zadania, nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 



§ 26 
1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 

wyboru nowego Prezesa, który pełni tą funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu. 

2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje 

prawo kooptacji. 

3. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

4. Dokooptowany członek Zarządu musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie 

członków. 

5. Na pisemny wniosek połowy członków Walnego Zebrania, Walne Zebranie Członków może 

odwołać Zarząd Klubu. 

6. Uchwalę o odwołaniu Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania. 

7. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby Członków 

Zarządu. 

§ 27 
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes Klubu. 

2. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy 

uchwalone przez Zarząd.  

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym: przewodniczącego, wice przewodniczącego i 

sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę statutowej i finansowo-

gospodarczej działalności Klubu. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla 

Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

6. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej, konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby 

Członków Komisji. 

 

Rozdział 5 - Majątek i fundusze klubu. 

§ 29 
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe. 

2. Na dochody Klubu składają się: 

o opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

o wpisowe z zawodów organizowanych przez Klub, 

o darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej oraz z 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 

§ 30 
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu i reprezentowania 

Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub 

skarbnika, względnie osób przez nich upoważnionych spośród Członków Zarządu. 



2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, 

sekretarza lub skarbnika. 

 

Rozdział 6 - Postanowienia końcowe. 

§ 31 
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ 

rejestracyjny. 

§ 32 
1. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków 

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

głosowania. 

2. Uchwala o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu. 

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o 

wykreślenie Klubu z Rejestru.  

§ 33 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 


