STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO
„DWÓJKA ZAWIERCIE”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka Zawiercie” (zwany w dalszych
postanowieniach statutu Klubem) jest stowarzyszeniem kultury fizycznej
działającym na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia
1996r., Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r., ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.
§2
1. Klub używa nazwy: Międzyszkolny Klub Sportowy„Dwójka Zawiercie” lub w
skrócie MKS „Dwójka” Zawiercie.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Zawiercie.
3. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność
również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA KLUBU
§3

1. Celami Klubu jest:
a) organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród
członków, ich rodzin oraz sympatyków popierających cele statutowe Klubu,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) kształtowanie postaw swoich członków i wychowanie poprzez kulturę
fizyczną i sport,
d) działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu,
e) upowszechnianie edukacji ekologicznej, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży,
f) działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) pomoc innym stowarzyszeniom i klubom sportowym upowszechniającym
podobne dyscypliny sportowe.
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2. Klub realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie turniejów, zawodów i imprez popularyzujących sport,
b) tworzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu,
c) organizowanie szkolenia zawodników uprawiających dyscypliny sportu, które
są realizowane przez Klub,
d) zapewnienie opieki trenerskiej dla osób uprawiających dyscypliny sportu,
które są realizowane przez Klub,
e) promocja sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu,
f) współpraca ze związkami i organizacjami sportowymi, oraz innymi pomiotami
działającymi na rzecz dyscyplin sportu realizowanych przez Klub lub innych,
g) pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uczestników uprawiających
dyscypliny sportowe realizowane przez Klub,
h) pomoc w dofinansowywaniu działalności zgodnej z celami stowarzyszenia
prowadzonymi przez inne związki i kluby,
i) prowadzenie działalności gospodarczej i pożytku publicznego w różnych
formach w celu uzyskania środków finansowych na realizację celów Klubu,
§4
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
III. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
Klub zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§6
1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być także:
- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych, za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
- małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad
określonych w statucie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Klubu, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych,
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uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań
określonych statutem Klubu.
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, wybitnie
zasłużone w działalności Klubu.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
6. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z obowiązku
opłacania składek.
§7
Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu
zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.
Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do
rejestru sądowego, stają się jego członkami z chwilą dokonania wpisu przez sąd.
§8
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniu Klubu,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
3) uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności
i zamierzeniach Klubu,
4) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych
przez Klub,
5) uczestniczenia w wyborze władz Klubu.
§9
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 10
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,
4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu.
§ 11
Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej (co najmniej 3- miesięczne),
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c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierć członka,
4) odwołanie,
5) rozwiązanie Klubu.
§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Klubu w terminie 21 dni od
jej doręczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania poprzez Zarząd.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. WŁADZE KLUBU
§ 13
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków – najwyższy organ Klubu,
2) Zarząd – organ zarządzający,
3) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny,
§ 14
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
§ 15
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
Klubu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział
w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

1.
2.
3.
4.

§ 16
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden
raz na rok.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a)
uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej
działalności Klubu,
b)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres
objęty sprawozdaniem,
c)
wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
d)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
e)
dokonywanie zmian w statucie Klubu,
f)
uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g)
decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
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h)

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod
obrady Walnego Zebrania Członków,

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
członków obecnych.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a)
z własnej inicjatywy,
b)
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)
na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
7. Jeżeli zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w
ust. 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 7, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
8. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny
skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż
14 dni przed tym terminem.
9. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu
zmieniony lub rozszerzony (nie dotyczy obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania).
10. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
a)
w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków,
b)
w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile
termin ten był podany w zawiadomieniu.
11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 17
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
3. Prezes lub Wiceprezes reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a)
kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
b)
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c)
przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
d)
określenie składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia,
e)
powoływanie sekcji sportowych,
f)
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
g)
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
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h)
i)
j)
k)

składanie sprawozdań z działalności Klubu,
zarządzanie majątkiem Klubu,
podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania
pracowników,
wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zebrania Członków.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a)
przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i
finansowej Klubu,
b)
wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c)
składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d)
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do
wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości
w działaniu Klubu,
e)
występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia
Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych
§ 20
W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 17 i 19 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu.
V. MAJĄTEK KLUBU
§ 21
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
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§ 22
Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
1)
składek członkowskich,
2)
darowizn, zapisów i spadków,
3)
dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4)
własnej działalności gospodarczej,
5)
dochodów z majątku Klubu,
6)
innych źródeł.
§ 23
Zabrania się:
1)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 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",
2)
przekazywania jego 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,
3)
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 Klubu,
4)
zakupu towarów i usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie
Klubu , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż od osób trzecich.
§ 24
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności
prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd.
VI.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 25
Dla osiągnięcia celów statutowych Klub, może prowadzić w kraju i za granicą
nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 7-10 ustawy z
dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz działalność
gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w zakresie:
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1) 93.11. Z Działalność obiektów sportowych
2) 93.12. Z Działalność klubów sportowych
3) 93.13. Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
4) 93.19. Z Pozostała działalność związana ze sportem
5) 73.1.
Reklama
6) 93.2.
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 26
1.

2.
3.
4.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje
Walne Zebranie Klubu 2/3 liczbą głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który
zostaje przeznaczony majątek Klubu.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem jest
Zarząd Klubu.
Klub powołuje się na czas nieoznaczony.
§ 27

Niniejszy tekst jednolity Statutu przyjęto w dniu 10 maja 2018 r.

Za Zarząd:

1. Wacław Gębarski ………………………………….
2. Joanna Kot ………………………………………..
3. Artur Wydrych ……………………………………..
4. Robert Maciążek …………………………………
5. Artur Walczak ……………………………………
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