( tekst jednolity)

STATUT
Klubu Sportowego „Korner” w Zielonej Górze

Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§ 1.
Klub Sportowy „Korner” w Zielonej Górze, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej
zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na rzecz ogółu społeczności, zgodnie z przepisami prawa
a w szczególności z Ustawą o sporcie, Ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest obszar województwa lubuskiego.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Zielona Góra.
§ 3.
Klub może być członkiem polskich i okręgowych związków sportowych w dyscyplinach uprawianych przez
członków Klubu, a także może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.
§ 4.
Klub może używać pieczęci, odznak, barw oraz emblematów według wzorów zatwierdzonych przez zarząd
Klubu.
§ 5.
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych prac Klub może
zatrudniać pracowników.
§ 6.
Klub może prowadzić działalność gospodarczo-usługową zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i posiadanymi zezwoleniami. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania:
§ 7.
Celem działalności Klubu jest rozwój sportu, w szczególności pływania oraz krzewienie różnych form
sportowych i rekreacji ruchowej na rzecz społeczeństwa
§ 8.
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, konsultacji, obozów, przy pomocy
fachowej kadry trenersko-instruktorskiej.
2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych.
3. Uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby lub instytucje
zajmujące się rozwojem kultury fizycznej oraz udział w zawodach międzynarodowych w kraju i zagranicą.
4. Organizowanie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Wykonywanie usług zleconych w zakresie imprez sportowych, szkoleniowych i rekreacji ruchowej.
6. Utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako
dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochód w całości przeznacza się na
cele statutowe klubu.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki:
§ 9.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. uczestników
3. wspierających
4. honorowych
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład pracy
społecznej w urzeczywistnianie celów działalności Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do
Klubu.
2. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
§ 11.
1. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych, a uczniowie dodatkowo po uzyskaniu zezwolenia ze szkoły.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy uczestników następuje na podstawie uchwały zarządu Klubu.
§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele działalności Klubu, która
zdeklaruje składkę członkowską lub inną formę materialnego wsparcia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
§ 13.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w urzeczywistnianiu
celów działalności Klubu.
2. Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania członków Klubu.
§ 14.
Członkowie zwyczajni posiadają:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
2. Prawo składania wniosków władzom Klubu, dotyczących jego działalności.
3. Prawo do reprezentowania barw Klubu w imprezach sportowych.
§ 15.
1. Członkowie zwyczajni – zawodnicy oraz uczestnicy mają prawo do korzystania z pomocy Klubu oraz z jego
obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego.
2. Klub może utworzyć wydzielony fundusz zawodniczy, wykorzystywany na zabezpieczenie podstawowych
potrzeb związanych z uprawianiem pływania przez zawodników Klubu, w tym stypendia sportowe.
3. Uchwałę o utworzeniu funduszu zawodniczego, jego przeznaczeniu i zasadach funkcjonowania podejmuje
Walne Zgromadzenie, dysponentem funduszu jest Zarząd Klubu.
§ 16.
Uczestnicy, członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz podejmowania uchwał.
§ 17.
1. Członkowie zwyczajni i członkowie wspierający są zobowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów działalności Klubu,
b) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu,
c) regularnie opłacać składki członkowskie
2. Uczestnicy, obok obowiązków wymienionych w ustępie 1, obowiązani są czynnie uprawiać sport
w działających sekcjach.
§ 18.
1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:
a) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu Klubu, z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
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c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw
publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
d) wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu na skutek nieprzestrzegania przez
członka postanowień statutu, uchwał, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu,
e) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania członków Klubu w terminie 30 dni.

Rozdział IV
Wyróżnienia i kary:
§ 19.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań, członkowie Klubu mogą
otrzymywać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną
2) pochwałę pisemną
3) dyplom
4) nagrodę rzeczową
5) nagrodę pieniężną
§ 20.
Za uchybienia i naruszenia postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu, mogą być
nakładane następujące kary:
1) upomnienie ustne
2) upomnienie pisemne
3) ostrzeżenie
4) nagana
5) zawieszenie w prawach członka na czas określony
6) skreślenie z listy członków

Rozdział V
Władze Klubu:
§ 21.
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Prezydium Zarządu
d) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz wymienionych w pkt. b, c i d trwa 4 lata.
§ 22.
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku, a SprawozdawczoWyborcze co 4 lata.
4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarządu Klubu
zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem.
§ 23.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
1) z inicjatywy własnej
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby członków
2. Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania
żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały i na zasadach określonych w § 22 ust. 4.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia zostało
zwołane.

-3-

§ 24.
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
1) członkowie zwyczajni Klubu - z głosem stanowiącym
2) członkowie wspierający, honorowi, uczestnicy oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym
§ 25.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze
postanowienia statutu nie określają inaczej. Sposób głosowania każdorazowo określa Walne Zebranie.
§ 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalanie programu działania Klubu
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) udzielenie absolutorium Zarządowi
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków
Klubu
5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej
8) nadawanie godności członka honorowego
9) uchwalanie zmian w statucie Klubu
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu
11) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
§ 27.
Najwyższą władzą Klubu w okresie między walnymi zebraniami członków jest Zarząd Klubu.
§ 28.
1. Zarząd składa się z 3-9 członków, w tym Prezesa i 1-2 Wiceprezesów. Liczebność Zarządu na każdą
kadencję uchwala walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący obrad
Walnego Zebrania.
3. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie 3-5 osobowe Prezydium, w skład, którego wchodzą Prezes
oraz 1 lub 2 Wiceprezesów oraz odpowiednia ilość członków.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
5. Prezydium Zarządu Klubu odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego imieniu. Ma obowiązek
przedstawiania informacji z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu Klubu.
6. Decyzje Prezydium Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Prezydium. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub działającego w jego imieniu
Wiceprezesa.
7. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie
nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd jest reprezentowany na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu w tym obowiązkowo przez Prezesa
lub Wiceprezesa.
§ 29.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb przez Prezesa Klubu lub upoważnionego Wiceprezesa,
nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
2. Prezes lub upoważniony Wiceprezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie co najmniej
połowy członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej
liczby głosów, decyduje głos Prezesa lub działającego w jego imieniu Wiceprezesa.

1.

§ 30.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) uchwalanie rocznych planów działalności oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
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c) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w granicach
określonych planem finansowym,
d) zwoływanie walnych zebrań,
e) powoływanie Prezydium Zarządu Klubu,
f) zatwierdzanie wzorów pieczęci, odznak, barw i emblematów Klubu,
g) uchwalanie wewnętrznych regulaminów,
h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i komisji problemowych,
i) decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładanie kar,
j) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
k) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz,
l) Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz roczne sprawozdanie finansowe
z działalności Klubu i podaje je do publicznej wiadomości, stosownie do przepisów ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873
z 2003 roku),
m) Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu założenia planu finansowego na następny rok
2.

1.
2.
3.
4.

W przypadku naruszenia przez członków i uczestników Klubu postanowień statutu, uchwał, regulaminów i
zarządzeń, Zarząd posiada prawo w zależności od okoliczności:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
b) odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
c) nakładanie kar, o których mowa w § 20.
§ 31.
Organem kontroli Klubu jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.
Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.

§ 32.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 33.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
§ 34.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej i działalności gospodarczousługowej,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi działalności Klubu oraz wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
§ 35.
1. Kontrola całokształtu działalności odbywa się, co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu komisji.
§ 36.
Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 37.
Członkowie Komisji Rewizyjne:
1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
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Rozdział VI
§ 38.
1. Organami Klubu mogą być sekcje sportowe a także Rada Rodziców.
2. Sekcje sportowe grupują osoby, które łączy wspólne zainteresowanie określoną dyscypliną sportu.
Działają one na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd klubu.
3. Sekcje sportowe powołuje i rozwiązuje Zarząd klubu, Zarząd powołuje także kierowników sekcji.
4. W klubie może działać Rada Rodziców. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie
może być sprzeczny ze statutem klubu. Regulamin a także liczebność Rady Rodziców zatwierdza Zarząd
klubu.
5. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczestników wszystkich grup treningowych.
6. Do zadań Rady Rodziców należy diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców, pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych, rzeczowych i osobowych, współpraca z trenerami i zarządem klubu, opieka na
zasadach wolontariatu w trakcie zawodów wyjazdowych i zgrupowań.
7. Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez Radę pełnomocnik ma prawo do uczestniczenia we wszystkich
posiedzeniach Zarządu klubu. Zarząd klubu jest zobowiązany do powiadamiania Rady Rodziców o terminach
swoich posiedzeń.

Rozdział VII
Majątek Klubu:
§ 39.
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i środki finansowe.
2. Źródłem finansowania Klubu są:
a) wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczo-usługowej,
c) dotacje,
d) świadczenia społeczeństwa, darowizny, zapisy i środki sponsorskie.
3. Nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa prowadzona jest w sposób pozwalający na ich rachunkowe
wyodrębnienie.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z 2003 r.)
d) zakup towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Podstawą działalności finansowej jest uchwalony przez Zarząd plan finansowy.
§ 40.
Nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich
darowizn należy do kompetencji Zarządu.
§ 41.
Oświadczenia w sprawach majątkowych Klubu składają dwaj upoważnieni przez Zarząd członkowie Zarządu, w
tym obowiązkowo Prezes lub Wiceprezes.
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Rozdział VIII
Zmiana statutu, likwidacja lub rozwiązanie Klubu:
§ 42.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością
co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu, Walne Zebranie Członków określi cel na jaki przeznaczony
zostanie majątek i powoła Komisję Likwidacyjną.

Rozdział IX
Przepisy końcowe:
§ 43.
1. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach, jednak nie później
niż w ciągu 14 dni.
2. Władze, których kadencja się skończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz, którym
zobowiązane są przekazać agendy, majątek i wszelkie inne dokumenty w formie protokolarnej.
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