S TATUT K LUBU S PORTOWEGO
JASZCZUR
ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy JASZCZUR, zwany dalej "Klubem".
§2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto
Łódź. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§3
1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 713), ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) oraz niniejszego statutu.
2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i
podlega wpisowi do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi ewidencji
klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
3. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu
działania.
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§4
Klub może tworzyć regulaminowe jednostki działające w ramach Klubu.
§5
Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach oraz zajmujących się propagowaniem i rozwojem tańca
sportowego, gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej,
aerobiku sportowego i cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
§6
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
§7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać
komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.
§8
1. Celem Klubu jest:
1.1 Propagowanie i upowszechnianie różnych dziedzin sportu oraz rekreacji
wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym
uwzględnieniem sportów: tańca sportowego, gimnastyki artystycznej,
gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i
cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
1.2 Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.
1.3 Propagowanie
bezpieczeństwa
oraz
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym poprzez sport.
1.4 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania Klubu.
1.5 Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
1.6 Rozwój i popularyzacja tańca sportowego, gimnastyki artystycznej,
gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i
cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
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1.7 Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla
uczestnictwa zawodników Klubu we współzawodnictwie sportowym,
1.8 Reprezentowanie Klubu wobec władz i organizacji działających w sporcie.
1.9 Rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi tańca sportowego, gimnastyki artystycznej,
gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i
cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
1.10 Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.11 Współudział w konstruowaniu programu rozwoju tańca sportowego,
gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku
sportowego, cheerleadingu i innych dyscyplin techniczno-estetycznych
oraz promowaniu tego rodzaju inicjatyw, a także oddziaływanie na opinię
publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające
na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.12 Przygotowanie, realizacja, kontrola i ocena systemu szkolenia w zakresie
tańca sportowego, gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, akrobatyki
sportowej, aerobiku sportowego i cheerleadingu oraz innych dyscyplin
techniczno-estetycznych w Polsce.
1.13 Poprawa jakości szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, gimnastyki
artystycznej, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku
sportowego i cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
1.14 Wyrównywanie dysproporcji w poziomie szkolenia sportowego w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, gimnastyki artystycznej,
gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i
cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
1.15 Dywersyfikacja kwalifikacji opiekunów, instruktorów, trenerów.
1.16 Koordynacja działań dotyczących współpracy klubu z nauczycielami
w szkołach oraz uczelniach na wszystkich poziomach edukacji.
1.17 Prowadzenie działań marketingowych mających na celu promocję sportu
młodzieżowego w Polsce.
1.18 Wprowadzanie systemu zarządzania jakością w sporcie.
1.19 Budowa kanałów pozyskiwania i wyławiania talentów sportowych ze
szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, gimnastyki artystycznej,
gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i
cheerleadingu oraz innych dyscyplin techniczno-estetycznych.
1.20 Krzewienie zdrowego stylu życia.
1.21 Upowszechnianie sportu i turystyki w kraju i za granicą.
1.22 Popularyzacja zasad fair – play.
1.23 Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez inne
organizacje sportowe i powołane do tego instytucje.
1.24 Organizowanie obozów tanecznych, obozów sportowych, imprez sportowych,
integracyjnych, promocyjnych i oświatowo- kulturalnych.
3

1.25 Organizowanie szkoleń i konkursów.
1.26 Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz popularyzacji sportu w regionie.
1.27 Wychowywanie zawodników w duchu przywiązania do barw klubowych.
1.28 Prowadzenie oraz rozwój działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej.
1.29 Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Klubu.

2. Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:
2.1. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz
państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do
uprawiania sportu.
2.2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i
międzynarodowej.
2.3. Prowadzenie rekreacyjnych zajęć sportowych.
2.4. Popularyzowanie różnorodnych form aktywności ruchowej dla zapewnienia
rozwoju psychofizycznego i zachowania zdrowia.
2.5. Organizowanie szkolenia w sportach realizowanych w sekcjach sportowych
Klubu.
2.6. Organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym i
ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
2.7. Udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne
podmioty.
2.8. Realizowanie działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów
samorządowych i rządowych.
2.9. Promocję zdrowia.
2.10. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa
w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
2.11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sport.
2.12. Organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych dla członków.
2.13. Popularyzacja wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2.14. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
2.15. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami w tym współdziałanie ze szkołami i władzami miast,
kierowanie do nich postulatów.
2.16. Tworzenie baz szkoleniowych.
2.17. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz
społeczeństwa.
2.18. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych w tym
zajęć
sportowo
rekreacyjnych
połączonych
z
profilaktyką
przeciwalkoholową oraz przeciw wszelkim innym uzależnieniom.
2.19. Podejmowanie działań mających na celu zdobywanie środków finansowych
koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich udziału w zawodach
sportowych.
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2.20. Organizowanie zawodów i turniejów, imprez sportowych i rekreacyjnych
oraz pokazów tańca sportowego, gimnastyki artystycznej, gimnastyki
sportowej, akrobatyki sportowej, aerobiku sportowego i cheerleadingu oraz
innych dyscyplin techniczno-estetycznych i widowisk artystycznych.
2.21. Organizowanie warsztatów, obozów, szkoleń oraz zgrupowań sportowych
bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
2.22. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
2.23. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
2.24. Promowanie działalności Klubu oraz samego Klubu również poprzez
nieodpłatne gadżety reklamowe.
2.25. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu zawodników Klubu, którzy zostali
powołani do Kadry Narodowej i występów w międzynarodowych zawodach
sportowych.
2.26. Inicjowanie i realizowanie programów promujących taniec sportowy,
gimnastykę artystyczną, gimnastykę sportową, akrobatykę sportową, aerobik
sportowy i cheerleading oraz innye dyscypliny techniczno-estetyczne oraz
organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju tych
dyscyplin.
2.27. Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie członków
i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu.
2.28. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjno - sportową i towarzyską; organizowanie
spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele i misję
Klubu.
2.29. wspieranie władz samorządowych w zakresie pomocy przy realizacji
statutowych celów Klubu,
2.30. prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów
Klubu.
§9
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami placówek
kulturalnych, sportowych, oświatowych, związkami i klubami sportowymi, władzami
lokalnymi i samorządowymi.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. honorowych,
4. wspierających.
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§ 11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju,
jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie - za zgodą opiekunów
ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 4.
4. Kandydat składa do Klubu pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
4.1 osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
numer PESEL, adres e-mail, telefon i ewentualnie dane opiekunów
ustawowych,
4.2 osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon i NIP.
5. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze
uchwały.
6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od daty skutecznego
doręczenia pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
8. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
9. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego
w wypadkach określonych w § 14.
10. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą
zostanie przyjęta do Klubu za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu
deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt. 4.1 i 4.2 oraz
oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
11. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
12. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 14.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
2.1 wybierać i być wybieranym do organów Klubu,
2.2 uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
2.3 zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
2.4 korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Klubu,
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2.5 nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie – uczestnicy:
2.1 małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć
do stowarzyszeń według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
2.2 małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2.3 mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze
statutowej działalności Klubu na zasadach określonych przez Zarząd dla
członków uczestników,
2.4 mają prawo zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach w pracach i imprezach organizowanych
przez Klub, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą
w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§ 13
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu i brania udziału
w głosowaniu zgodnie z zachowaniem uprawnień zawartych w § 12 ust. 1,
§ 12 ust. 2 pkt. 2 oraz § 12 ust. 3,
3. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu, oraz
przestrzegania regulaminów i przepisów wydanych przez związki, federacje i
organizacje sportowe do których przynależy Klub oraz innych organizacji,
których Klub jest członkiem,
4. stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
5. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
6. zachowania należytego poziomu moralnego oraz etyki współzawodnictwa
sportowego w tym zasad fair-play,
7. regularnego opłacania składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej
w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu, z wyjątkiem członków
honorowych.
§ 14
1. Ustanie członkostwa w Klubu następuje wskutek:
1.1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie do władz Klubu,
1.2. rozwiązania Klubu,
1.3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
statutu lub działania na szkodę Klubu,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.4. skreślenia decyzją Zarządu z powodu braku działalności lub nie zapłacenia
składek członkowskich (zgodnie z regulaminem opłat członkowskich),
1.5. śmierci członka,
1.6. pozbawienia członka praw publicznych.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1.1 postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
1.2 postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu lub godzi
w dobre imię Klubu,
1.3 działania na szkodę Stowarzyszenia.
Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie
zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
członków w drodze uchwały Zarządu.
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.
Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach
sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę
skreślenia stanowi również likwidacja członka.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w § 14 ust. 2 - 5 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków
w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 4
ORGANY STOWARZYSZENIA.
§ 15

Organami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
spośród członków Klubu w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może
zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do
czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków
odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
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3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
3.1 ustania członkostwa w Klubie,
3.2 pisemnej rezygnacji,
3.3 odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków przysługuje prawo kooptacji
na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust 3 pełni on swoją funkcję do czasu
wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków
postanowi inaczej.
§ 17
Jeśli szczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest
obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie
stanowi inaczej.
§ 18
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 należy:
2.1 uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie
i rozwiązaniu Klubu,
2.2 wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2.3 uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
2.4 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących
władz,
2.5 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
2.6 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia,
wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
2.7 rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
§ 19
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem do udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach – członkowie zwyczajni i członkowie
uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat.
2. z głosem doradczym - członkowie uczestnicy w wieku poniżej 16 lat,
członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
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3. z głosem doradczym przedstawiciele Członków Wspierających na zasadach
ustalonych przez Zarząd.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych i członków
uczestników w wieku 16-18 lat w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono
skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
2. Do organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Członków zastosowanie mają
odpowiednio przepisy § 21.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:
2.1 uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
2.2 wniosku Komisji Rewizyjnej uchwalonego jednogłośnie,
2.3 wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
zwyczajnych i członków uczestników w wieku 16-18 lat.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w dowolnym czasie.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu
z własnej inicjatywy.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Jeśli na pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej Zarząd w ciągu 30 dni nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, Komisja Rewizyjna może zwołać je sama.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych Członków Klubu. Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od daty
złożenia wniosku.
7. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich
uprawnionych określonych w § 19 pkt. 1 Członków Klubu, pisemnie listem
poleconym, faxem lub za pomocą poczty e-mail co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
9. Decyzja o terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest
nieodwołalna i nie przysługuje prawo odwołania się od niej.
10. Obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do czasu wyboru jego
Przewodniczącego kieruje Prezes Zarządu. Wybór Przewodniczącego następuje
w pierwszej kolejności przed uchwaleniem porządku obrad.
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11. Prezes Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa, innego Członka Zarządu lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako osobę kierującą obradami
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
12. Kierujący obradami Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dba
o właściwy przebieg zebrania.
13. W przypadku zakłóceń kierujący obradami może udzielić ustnego upomnienia.
14. W przypadku dalszego braku właściwego przebiegu zebrania kierujący obradami
może zawiesić lub zamknąć obrady.
15. Uchwały oraz inne decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności przynajmniej połowy uprawnionych Członków Klubu.
16. Wyjątek Stanowią uchwały i decyzje dotyczące wyboru i odwołania władz Klubu,
zmian w statucie oraz rozwiązania Klubu.
17. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może, na wniosek przynajmniej
10 uprawnionych Członków Klubu, uchwalić tajność głosowania.
18. Projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków mogą być udostępnione przez Zarząd, nie później niż 7 dni
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
19. Udostępnione one mogą być w wybranej formie każdemu uprawnionemu
Członkowi Klubu na jego wyraźną prośbę.
§ 22
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków.
§ 23
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
3. Zarząd wybiera ze swego grona co najmniej prezesa, wiceprezesa, a pozostałym
członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.
5. Zarząd działa w oparciu o regulamin.
6. Zebranie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
8. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby
członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
9. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu upoważniony jest jednoosobowo
Prezes lub jednoosobowo Wiceprezes albo pełnomocnik ustanowiony na
podstawie uchwały Zarządu Klubu.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a także zwrot kosztów.
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12. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.
13. Do obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może zatrudniać pracowników.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu z zachowaniem obowiązujących
przepisów,
5. występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz
działalności szkoleniowej,
6. współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze
działalności,
7. organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami
i związkami zawodów tańca sportowego,
8. wybór delegatów Klubu do reprezentowania wobec innych organizacji
i związków,
9. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
10. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
11. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
12. powoływanie
jednostek
regulaminowych,
komisji
problemowych
i zatwierdzanie ich regulaminów,
13. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,
14. uchwalanie wysokości opłaty wpisowej i miesięcznej składki członkowskiej
a także innych opłat związanych z działalnością statutowa Klubu,
15. wykonywanie innych działań przewidzianych statutem,
16. przyznawanie członkom wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar
regulaminowych w oparciu o Regulamin nagród i kar,
17. powoływanie sekcji sportowych w Klubie,
18. określanie rodzaju używanych emblematów i znaków organizacyjnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 25
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie – Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo nakładania
kar na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin
dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
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4. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu, członkowi przysługuje pisemne
odwołanie w terminie 14 dni do Zarządu Klubu, które musi być rozpatrzone
w terminie kolejnych 30 – dni.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
2.1 przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo gospodarczej działalności Klubu,
2.2 przedkładania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej
działalności za okres kadencji oraz posiada wyłączne prawo stawiania
wniosków w sprawach absolutorium ustępującemu Zarządowi,
2.3 występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości,
2.4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów
z głosem doradczym,
2.5 Komisja Rewizyjna reprezentowana przez Członka Komisji Rewizyjnej jako
organu nadzoru wewnętrznego w stowarzyszeniu, uprawniona jest do
reprezentowania stowarzyszenia w umowach między członkiem zarządu
a stowarzyszeniem oraz sporach pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem
zarządu.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.
§ 27
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU.
§ 28
1. Majątek Klubu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.
2. Majątek Klubu pochodzi z:
2.1 składek członkowskich,
2.2 opłat wpisowych,
2.3 wpływów z zawodów,
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dotacji, środków otrzymanych od sponsorów,
darowizn,
zapisów i spadków,
dochodów z majątku,
innych źródeł przewidzianych obowiązującymi normami prawymi w Polsce
i UE dla tego rodzaju prowadzonej działalności.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

§ 29
1. Do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych w imieniu
Klubu upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub jednoosobowo Wiceprezes
albo pełnomocnik ustanowiony na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
2. Dla ważności nabycia lub zbycia majątku nieruchomego Klubu wymagana jest
stosowna uchwała Zarządu.
§ 30
Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 31
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania
uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny; nie
stosuje się § 20 pkt. 1 i § 21 pkt. 14.
§ 32
1. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków Walnego Zebrania Członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeśli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Klubu, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały
majątek Klubu przechodzi na rzecz wybranej organizacji o charakterze publicznym
zajmującym się pomocą senso stricte socjalną.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
5. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
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6. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego
z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego
JASZCZUR w dniu 24 czerwca 2019 roku w Łodzi.
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