STATUT KLUBU
-IPostanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „WARTA” – Poznań i działa na podstawie ustawy z dnia 10
stycznia 1996r o kulturze fizycznej (D.U. nr 25 poz. 113).
§2
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działalności Klubu jest województwo wielkopolskie, a jego siedzibą jest miasto Poznań.
§4
Klub jest członkiem polskich związków sportowych właściwych dla uprawianych w klubie dyscyplin
sportowych i może przystępować do stowarzyszeń lub innych związków, osób prawnych, których
przedmiotem działalności jest sport kwalifikowany.
§5
1. Barwami klubu są kolory zielony i biały.
2. Klub posiada emblemat, odznakę organizacyjną i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Wzory emblematu, odznaki organizacji i pieczęci są opisane w
załączniku na 1 do Statutu Klubu.
§6
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, dochody z której będą przekazywane w
całości na cele statutowe klubu.
3. Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
§7
Celem klubu jest rozwój sportu kwalifikowanego i powszechnego w uprawianych dyscyplinach
sportowych z jednoczesnym zapewnieniem oddziaływania wychowawczego między innymi
profilaktyki i promocji zdrowia.
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Zrzeszenie osób wykazujących uzdolnienia sportowe, pragnących brać udział w
zorganizowanym szkoleniu, a także osób pragnących zająć się praca organizacyjną i
wychowawczą.
2. Powoływanie sekcji sportowych.
3. Organizowanie szkolenia sportowego i zawodów sportowych.
4. Uczestnictwo w państwowym systemie zawodów i rozgrywek.
5. Rozwijanie i udoskonalanie bazy sportowej.

6. Kształtowanie i przestrzeganie zasad etyki sportowej wśród zawodników.
7. Sprawowanie opieki zdrowotnej nad członkami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym i
organizowanych przez Klub zawodach.
8. Prowadzenie działalności w zakresie handlu, usług, produkcji na rachunek własny, jak również
i w pośrednictwie i w tym również prowadzenie działalności handlowej z zagranicą (eksport,
import)
9. Wykonywanie zadań zleconych przez jednostki kultury fizycznej określone w pkt 4 lub przez
właściwe organa państwowe.
10. Podejmowanie innych działań dozwolonych prawem, zmierzających do osiągnięcia
statutowych celów.
- II CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zobowiązujące się przestrzegać postanowień
Statutu Klubu.
§ 10
Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
§ 11
1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej
deklaracji i uiszczeniu wpisowego. Osoby poniżej lat 18 zobowiązane są ponadto przedłożyć
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Godność członka honorowego nadaje 2/3 głosów Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek
Zarządu osobie, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju sportu na polu wychowawczym,
organizacyjnym lub szkoleniowym.
§ 12
1. Członkostwo ustaje w wyniku:
a). śmierci członka
b). zwolnienia
Zwolnienie następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej na pisemny wniosek członka.
Zwolnienie może być definitywne, bezterminowe lub okresowe. Rozpatrzenie wniosku o
zwolnienie musi nastąpić każdorazowo w terminie zgodnym z aktualnymi przepisami
wydanymi w tym zakresie przez właściwe władze sportowe.
c). skreślenie
Skreślenie następuje na prośbę członka złożoną na piśmie lub na mocy uchwały Zarządu,
uchwałę i skreśleniu Zarząd podejmuje, gdy członek przez okres co najmniej 3 miesięcy bez
uzasadnionej przyczyny nie opłaca składek lub nie podejmuje działalności statutowej.
d). wykluczenie

Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Klubu podjętej także na wniosek Zarządu
sekcji w przypadku gdy członek w sposób celowy lub uporczywy narusza statut, działa na
szkodę Klubu.
2. Osoba, która utraciła członkostwo honorowe, nie może też następnie zostać członkiem
zwyczajnym.
3. Zawiadomienie członków o wykluczeniu lub skreśleniu następuje poprzez ogłoszenie uchwały
Zarządu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie
podczas najbliższych obrad. Do czasu rozpatrzenia odwołania nie ma mocy wiążącej decyzja
Zarządu Klubu o wykluczeniu lub skreśleniu. Zarząd może jednak ten czas zawiesić członka w
jego prawach.
§ 13
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu i popierania celów Klubu
2. Przestrzegania uchwał władz Klubu i obowiązujących regulaminów
3. Dbanie o dobre imię Klubu
4. Chronienie majątku oraz sprzętu Klubu i powierzonego w użytkowanie
5. Zachowanie postawy godnej sportowca i działacza sportowego
Ponadto członkowie zwyczajni obowiązani są:
1. Brać czynny udział w pracach Klubu
2. Reprezentować barwy Klubu
3. Brać udział w szkoleniach
4. Regularnie opłacać składki członkowskie w ustalonej przez Zarząd Klubu wysokości
§ 14
Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Nosić odznakę organizacyjną opisaną w §5 statutu
2. Korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu stosownie do regulaminów i przepisów wydanych przez
Zarząd
3. Korzystać z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów Klubu
4. Zapoznać się z protokołami Walnych Zgromadzeń Klubu
Ponadto w zakresie ustalonym postanowieniami statutu wszystkim członkom przysługuje:
1. Prawo brania czynnego udziału w życiu Klubu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z
działalnością Klubu
2. Czynne prawo wyborcze do władz sekcji o ile ukończyli 14 rok życia, bierne prawo wyborcze
do władz sekcji o ile ukończyli 16 rok życia i bierne oraz czynne prawo wyborcze do organów
Klubu o ile ukończyli 18 rok życia.
3. Prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem postanowień § 19 i § 20.

- III ORGANY KLUBU
WALNE ZGROMADZENIE

§ 15
Organami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Klubu
3. Komisja rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
§ 16
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem i władzą Klubu.
§ 17
1. Jeżeli liczba członków Klubu przekroczy 200 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione
Zebraniem Delegatów.
2. W Zebraniu Delegatów może uczestniczyć każdy członek Klubu, jednak prawo głosu posiadają
jedynie delegaci oraz osoby wymienione w § 18.
§ 18
1. Przedstawiciele do Zebrania Delegatów wybierani są na okres 4 lat na Walnych Zebraniach
Sekcji w głosowaniu tajnym.
2. Określenie liczby przedstawicieli, zasad ich wyboru oraz zasad przeprowadzania walncyh
zebrań sekcji – należy do Zarządu Klubu.
3. Członkowie Zarządu oraz członkowie honorowi uczestniczą w Zebraniu Delegatów na
prawach przysługujących delegatom
§ 19
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu
2. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu
3. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego
4. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Klubu
5. Rozpatrywanie i ocena wyników działalności Klubu, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu
Klubu, zatwierdzanie przedstawionych sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi,
rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
bilansów oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach. Walnemu Zgromadzeniu może być
przedłożone jedno sprawozdanie. Sprawozdanie takie przedkłada prezes Zarządu po
uprzednim zatwierdzeniu treści sprawozdania przez Zarządu Klubu.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
7. Rozpatrywanie i rozwiązywanie na wniosek Zarządu Klubu sekcji sportowych
8. Nadawanie i cofanie członkostwa honorowego Klubu
9. Podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnego przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń
lub osób prawnych
10. Uchwalanie zmian w statucie Klubu
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu

§ 20
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu przynajmniej raz do
roku w terminie do 30 kwietnia.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na
cztery lata.
3. Ponadto Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie:
a). na żądanie władzy rejestracyjnej
b). na żądanie przynajmniej 1/5 nie mniej jednak niż 30 członków zwyczajnych i honorowych,
wyrażone w podpisanym przez nich wniosku
c). w razie ustąpienia co najmniej połowy członków Zarządu
W powyższych przypadkach Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie,
aby mogło się odbyć przed upływem 8 tygodni od daty zgłoszenia lub zaistnienia okoliczności, o
których mowa w 23 ust. 1 lit.c
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
5. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych.
§ 21
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu powinni być
zawiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Delegatów, postanowienia
ust. 1 mają zastosowanie tylko w odniesieniu do Delegatów, pozostali członkowie Klubu
powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów przez
wywieszenie ogłoszenia w biurze i obiektach Klubu.
3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw,
uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Klubu na 7 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ust. 1 i 2.
§ 22
Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 23
1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i
sekretarz.
2. Protokoły mogą przeglądać wszyscy członkowie Klubu.
§ 24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD KLUBU
§ 25
Zarząd będący najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, kieruje
całokształtem działalności Klubu, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym
Zgromadzeniem Klubu.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 26
W skład Zarządu Klubu wchodzi od 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
spośród członków Klubu.
Członków Zarządu wybiera na wniosek prezesa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie
głosuje albo na całą linię zaproponowaną przez prezesa, albo na każdego z zaproponowanych
członków osobno. Przed głosowaniem Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę co do
sposobu głosowania.
W razie ustąpienia członka Zarządu, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania
członkostwa Klubu lub z innych przyczyn, Zarząd – na czas do najbliższego Walnego
Zgromadzenia dokonuje uzupełnienia swego składu, liczba członków w ten sposób
pozyskanych nie może przekraczać 50% składu Zarządu.
Zarząd wybiera ze swojego składu nie więcej niż trzech wiceprezesów. Wiceprezes ds.
organizacyjnych jest pierwszym zastępcą Prezesa.
Zasady działania Zarządu zawiera regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 27
1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji i czynności nie zastrzeżonych
prawem i postanowieniami statutu dla innych organów Klubu, a w szczególności:
a). Zawieszenie w czynnościach prezesa lub członka Zarządu, na okres do najbliższego
Walnego Zgromadzenia, o ile łamią oni istotne postanowienia statutu Klubu, działają na
szkodę Klubu, dopuścili się przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
Głosowanie nad zawieszeniem w czynnościach prezesa lub członka Zarządu odbywa się
jawnie, chyba że Zarząd podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
b). Powierzenia na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia funkcji prezesa innemu
członkowi Zarządu w przypadku zawieszenia prezesa w czynnościach w trybie lit. B,
ustąpienie lub śmierci prezesa, utraty przez prezesa mandatu na skutek ustąpienia z
członkostwa w Klubie.
c). Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
d). Sporządzanie planów szkolenia oraz planów działalności inwestycyjno-remontowej.
e). Sporządzanie projektu budżetu Klubu.
f). Prowadzenie działalności i gospodarki Klubu w ramach pozytywnie zaopiniowanych
planów i uchwalonego budżetu.
g). Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
h). Wnioskowanie w sprawie powoływania lub rozwiązania sekcji sportowych.
i). Zatwierdzenie wyboru Kierowników Sekcji wybranych przez Walne Zgromadzenie Sekcji.
j). Nadawanie odznak honorowych i wyróżnień członkom Klubu stosownie do regulaminu
uchwalonego przez Zarząd.

k). Zawieranie umów dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład
majątku Klubu oraz dzierżawny i najmu nieruchomości wchodzących w skład majątku.
Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 5 lat, mogą być podpisywane
za wcześniejszą zgodą Walnego Zgromadzenia Klubu.
l). Ustalanie składek członkowskich i wysokości wpisowego.
m). Ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych przez poszczególne sekcje na Walne
Zgromadzenie
n). Powołanie Biura Klubu jako wykonawczej komórki administracyjnej Zarządu i
ustanowienie regulaminu działalności Biura.
o). Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Klubu, za wyjątkiem stanowisk pracy
zastrzeżonych do kompetencji kierownika Biura.
p). Współdziałanie i współpraca z jednostkami kultury fizycznej.
r). Wnioskowanie w sprawie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby przedstawicieli
wybieranych przez poszczególne sekcje na Walne Zgromadzenie.
s). Przyznawanie stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.
u). Współdziałanie i współpraca z państwowymi organami kultury fizycznej i jednostkami
kultury fizycznej określanymi w 4.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy poszczególnych
sekcji.
§ 28
1. Zarząd sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez członków dyscypliny sportowej i
organizacji.
2. Zarząd może nakładać następujące kary dyscyplinarne:
a). upomnienie
b). zawieszenie w prawach członkowskich
c). dyskwalifikacja
d). wykluczenie
3. Nakładanie kar odbywa się stosownie do postanowień regulaminu dyscyplinarnego
uchwalonego przez Zarząd Klubu.
§ 29
Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania czynności określonego
rodzaju lub czynności szczególnych.
§ 30
Majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu.
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu składają dwaj członkowie
Zarządu w tym Prezes Zarządu lub osoba przez niego do tego upoważniona na piśmie.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej względnie wyznaczony przez niego członek ma prawo
brania udziały w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu delegatów sprawozdanie z
przeprowadzonych kontroli oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wydawania zaleceń władzom wykonawczym Klubu oraz żądania
sprawozda z wykonania tych zadań.
6. Komisja Rewizyjna może dokooptować w miejsce ustępujących nowych członków w ilości 1/3
wybranych na zasadach analogicznych jak Zarząd (§ 26 ust. 3)
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 32
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
2. Sąd Koleżeński powoływany jest przez Walne Zgromadzenie i działa w oparciu o regulamin
sporządzony przez Zarząd Klubu.
3. Wnioski o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński składa Zarząd Klubu, także na wniosek
Klubu w terminie 7 dni od złożenia wnioski do Zarządu.
4. Sąd Koleżeński rozpatrzy sprawę najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia mu wniosku.
5. Szczegółowy zakres działania Sądu określa jego regulamin.
- VI MAJĄTEK KLUBU – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 34
Na fundusze i majątek Klubu składają się:
1. Dotacje
2. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich
3. Darowizny
4. Wpływy z imprez sportowych i innej działalności statutowej
5. Wpływy z działalności gospodarczej dozwolonej przepisami prawa
§ 35
Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody
Walnego Zgromadzenia.

