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Rozdział I .
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER
PRAWNY
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „ WANKAN ” i zwane jest dalej
Klubem.
§ 2.
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, działa zgodnie z ustawą
o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach, prawem o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, niniejszym statutem oraz uchwałami i wytycznymi
okręgowych i polskich związków sportowych właściwych dla poszczególnych
sekcji.
§ 3.
1. Terenem działania Klubu jest województwo dolnośląskie.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Legnica.
§ 4.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 5.
1.
2.
3.
4.

Klub używa symboli Karate Do Shotokan.
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących przepisów.
Klub ma prawo do posiadania sztandaru organizacyjnego.
Klub ma prawo do posiadania odznaki organizacyjnej, nadawanej przez Zarząd
Klubu.
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§ 6.
Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 7.
Klub opiera swą działalność na aktywności oraz społecznej pracy członków.

Rozdział II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 8.
1. Celem Klubu jest działalność i zadania związane ze sferą działań publicznych
w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijanie i
propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Cała prowadzona działalność
służy realizacji celów statutowych i cały dochód przeznacza się na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność będzie prowadzona na
rzecz mieszkańców Dolnego Śląska.
§ 9.
Klub stosuje następujące środki działania :
1. Wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków
uprawiania kultury fizycznej oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku.
2. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań
członków.
3. Organizuje zawody, pokazy oraz inne masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.
4. Organizuje naukę w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji
fizycznej.
5. Realizuje zadania w zakresie zdobywania kolejnych stopni sprawności
fizycznej.
6. Proponuje i ułatwia uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych
i indywidualnych, udzielając instruktażu i poradnictwa w tym zakresie.
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7. Rozwija propagandę i udziela informacji o swej działalności statutowej
współdziałając z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa
oraz stosując inne środki w tym zakresie.
8. Organizuje seminaria i obozy sportowe, i obozy rekreacyjno-turystyczne
dla członków Klubu oraz osób niezrzeszonych.
9. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi
rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów
i konserwacji.
10. W całości lub częściowo refinansuje koszty poniesione w zakresie
podwyższania
kwalifikacji, obozów sportowych, obozów rekreacyjnoturystycznych, seminariów, zajęć programowych i innych form działalności
dla członków Klubu.
11. Podejmuje inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji
działalności statutowej oraz wynikające z zadań zleconych przez władze Klubu,
w tym działalność gospodarczą.
§ 10
Klub realizując swoje statutowe zadania może współpracować ze związkami
zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami
i organizacjami zainteresowanymi sportem, rekreacją fizyczną i turystyką.

Rozdział III.
ZASADY DZIAŁANIA
§ 11
1. Klub może być członkiem innych organizacji, zainteresowanych rozwojem
kultury fizycznej, o podobnym lub takim samym zasięgu działania.
2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków
i społecznej pracy swych działaczy. Zasady tej nie narusza angażowanie osób
fizycznych w celu pełnienia obowiązków wymagających umiejętności
fachowych oraz wykonywania prac czasochłonnych, które przekraczają
możliwości społecznego działania.
3. Władze Klubu podejmują samodzielnie decyzje w sprawach dotyczących terenu,
na którym działają.
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Rozdział IV.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) wspierających,
4) honorowych.
§13
Członek zwyczajny:
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Polski, który
złożył pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty
przez Zarząd Klubu.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym
oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b) wybierać i być wybieranym na delegatów, na Zjazd PZK,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,
d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
e) korzystać ze wszystkich urządzeń Klubu na zasadach określonych
przez Zarząd Klubu,
f) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających
z działalności Klubu,
g) używania odznak, znaków i bandery Klubu a także reprezentowania Klubu
w imprezach i zawodach,
3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
d) propagowanie celów i zasad klubów sportowych,
e) przejawianie troski o majątek Klubu.
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§ 14
Członek – uczestnik:
1. Członkiem – uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, przyjęta
wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Członek – uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
z wyjątkiem praw zawartych w § 13 ust.2, poz. (a).
§ 15
Członek wspierający:
1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która
popiera działalność Klubu.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej
deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
Członek wspierający ma prawo:
1. Brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnych zebraniach
Klubu – z głosem doradczym.
2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
3. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu.
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. Propagowanie i popieranie celów statutowych Klubu.
2. Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.
3. Przestrzeganie postanowień statutu.

§ 16
Członek honorowy:
1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Klubu
członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto
zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe pozbawia w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu.
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§ 17
Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie.
2. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata.
3. Wykluczenie członka uchwałą Zarządu Klubu za nieprzestrzeganie postanowień
statutu i działanie na szkodę Klubu.
4. Uchwały w sprawie skreśleń lub wykluczeń członków podejmuje Zarząd Klubu
samodzielnie.
5. Rozwiązania się Klubu.

Rozdział V
WŁADZE KLUBU
§ 18
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od uchwały Walnego Zebrania.
3. Kadencja władz trwa 5 lat.
4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo za wyjątkiem urzędujących
członków Zarządu.
5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz
Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania. W razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane
są w głosowaniu jawnym lub tajnym.
7. Członek władz Klubu – Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być
zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, nie działa zgodnie ze statutem bądź w inny sposób
zawiódł zaufanie wyborców.
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8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub powołaniu członka Zarządu,
lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W przypadku zawieszenia w czynnościach – władze te określają czas, na który
członek został zawieszony.
9. Mandat członka władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) Śmierci,
b) rezygnacji z mandatu,
c) uchwały Zarządu Klubu,
d) odwołania ze składu,
e) utrata praw obywatelskich,
f) rozwiązania Klubu.
10.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród
wyróżniających się społeczną aktywnością członków Klubu, z tym, że ich
liczba nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących
z wyboru.
11.Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrzorganizacyjnej,
informować
członków
o
bieżących
działaniach
oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne
warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.
12. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1) nie mogą być członkami Zarządu Klubu, jak też nie mogą pozostawać z
członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306
z 2001 r., Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799 z 2002 r., Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). Sposób i tryb wypłaty
wynagrodzenia na rzecz członków Komisji Rewizyjnej, jak i zwrot
uzasadnionych kosztów ustala Walne Zgromadzenie Członków.
§ 19
Walne Zebranie:
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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3. Walne Zebranie Klubu odbywa się co 5 lat w terminie i miejscu ustalonym
przez Zarząd.
4. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez zarząd Klubu. O terminie, miejscu
i porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków nie później niż 10 dni
przed datą zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu na skutek:
a) uchwały Zarządu,
b) żądania Komisji Rewizyjnej Klubu,
c) wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Klubu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie
1 miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje
nad sprawami dla których został zwołany.
7. Walne zebranie Klubu jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym
terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie – podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych.
8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Klubu, każdy uprawniony ma jeden głos.
9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
a) przedstawiciele członków wspierających,
b) osoby zaproszone przez zarząd Klubu.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie programu działania Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Klubu oraz dokonywanie ocen całokształtu działalności Klubu,
c) udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz delegatów na zjazdy
organizacyjne właściwego stopnia,
e) uchwalenie statutu lub zmiany w nim,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu się Klubu,
g) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję
Rewizyjną.
§ 20
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi
Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
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2. Zarząd składa się z 3–5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i sekretarza.
4. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania ,
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu w czasie kadencji,
d) opracowywanie planów działalności na podstawie wytycznych zawartych
w uchwale Walnego Zebrania,
e) ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących
wewnętrznej działalności Klubu,
f) uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem
i funduszami Klubu,
g) składanie sprawozdania z działalności przed Walnym Zebraniem,
h) powoływanie komisji problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych
jako organów doradczych Zarządu,
i) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu
oraz członków wspierających Klubu,
k) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń
na rzecz Klubu,
l) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji innych władz Klubu,
ł) ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Walne Zebranie Klubu,
podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar.
5. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej 2 razy w roku.
6. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd, którego decyzja
jest ostateczna.
7.
a) Zarząd Klubu jest reprezentowany przez Prezesa lub z jego upoważnienia
innego członka Zarządu jednoosobowo;
b) Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu jednoosobowo
reprezentują Klub wobec władz,banków,urzędów oraz instytucji krajowych i
zgranicznych.
§ 21
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne
Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami
Zarządu Klubu bądź związane z Klubem umową o pracę.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Klubu.
6. Komisja Rewizyjna Klubu działa kierując się statutem Klubu oraz przepisami
prawa.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
a) przeprowadzanie kontroli statutowej i finansowej z działalności Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Klubu – względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź
istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu,
e) Komisja Rewizyjna Klubu w uzasadnionych przypadkach ma prawo
powoływania biegłych księgowych.

ROZDZIAŁ VII
WYRÓŻNIENIA I KARY
§ 22
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Klubu.
§ 23
1. W razie naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał władz ,
Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a) Upomnienia,
b) Nagany,
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c) zawieszenia w prawach członka na czas określony przez Zarząd Klubu
wykluczenia.
2. Od uchwały zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania
się do Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała Komisji Rewizyjnej o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 24
1. Na majątek Klubu składają się; nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) dotacje,
b) wpływy ze składek członkowskich,
c) inne wpływy z działalności statutowej lub gospodarczej,
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, darowizny, zapisy,
subwencje,
e) dobrowolne wpłaty zakładów pracy, spółek z o.o., fundacji i itp.
3. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej, uprawniony jest
jednoosobowo Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu
oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Klubu.
5. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu.
6. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Klub nie ma prawa:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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,
- przekazywania majątku Klubu 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,
12

STATUT

-

KLUBU

SPORTOWEGO „ WANKAN ”

W

LEGNICY

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 wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU
§ 25
1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia
przez władze rejestracyjną.
2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu wymaga większości 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel,
na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
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