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STATUT
KLUBU SPORTOWEGO MOSiR HURAGAN
MIĘDZYRZEC PODLASKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Klub Sportowy MOSiR HURAGAN z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, jest 
dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach zarobkowych, 
działającym zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niniejszym statutem, zwany  dalej  „Klubem.” Klub Sportowy MOSiR HURAGAN, 
jest kontynuatorem założonego w 1926 roku, przy Koedukacyjnej Miejskiej Szkole Handlowej 

w Międzyrzecu Podlaskim Szkolnego Klubu Sportowego "Huragan," którego założycielem był 
nauczyciel Józef Furman. 
2. Klub Sportowy "MOSiR HURAGAN” w Miedzyrzecu Podlaskim może używać 
nazwy skróconej „KS MOSiR HURAGAN”.
3. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego 
członków.
4. Do prowadzenia  działalności Klubu mogą być  zatrudniani pracownicy.
5. Obsługę Klubu zapewnia biuro Klubu bądź biura obsługujące poszczególne sekcje,
jeśli nastąpi potrzeba ich powołania. 
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz miasto i gmina 
Międzyrzec Podlaski.
2. Klub może realizować swoje statutowe zadania także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Międzyrzec Podlaski.
§ 3.
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.
3. Klub podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych 
przepisów prawa i w jego granicach.
5. Dochód z działalności gospodarczej Klubu przeznacza się na realizację zadań 
i celów statutowych.
6. Dochód ,o którym mowa w ust. 5, nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
§ 4.
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Klub działa na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1463), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 210 t. j.)  oraz  przepisów niniejszego statutu.
§ 5.
1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, i znaczków 
organizacyjnych oraz nazwy „Klub Sportowy MOSiR HURAGAN”- 
zastrzeżonej wyłącznie dla Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obowiązującymi barwami Klubu są kolory: czerwony, niebieski i żółty, używane 
osobno lub w konfiguracjach.
3. Wzór znaku graficznego Klubu stanowi załącznik Nr 1 do statutu.
4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym zakresie i celach działania, w tym zrzeszeń, stowarzyszeń kultury 
fizycznej oraz związków sportowych.

Rozdział II
Cele działalności Klubu

§ 6.

 1. Cele działalności Klubu to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
sportu.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
    1) umożliwienie swoim członkom uprawiania sportu, zgodnie z ich 
zainteresowaniami i potrzebami;
    2) organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów sportowych oraz udział we 
wszelakich zawodach i rozgrywkach z tą działalnością związanych;
    3) uczestnictwo i organizowanie szkoleń, seminariów, imprez, zawodów, obozów 
i zgrupowań sportowych;
    4) organizowanie imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym;
    5) organizowanie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
dla osób niepełnosprawnych;
    6) zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń 
i sprzętu;
    7) propagowanie sportu i rekreacji oraz innych środków mogących przyczynić się 
do rozwoju kultury fizycznej;
    8) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych;
    9) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych;
    10) tworzenie warunków do uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe;
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    11) tworzenie warunków do poprawiania wyników sportowych przez dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe;
    12) tworzenie warunków do pełnej integracji dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie i z zaburzeniami psychicznymi z osobami pełnosprawnymi, w celu 
zacierania w tym względzie barier społecznych;
    13) organizowanie zajęć sportowych oraz zapewnienie szkolenia dzieci, młodzieży
i dorosłych przez wysokiej klasy specjalistów;
    14) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 
w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną 
i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
    15) organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
    16) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim;
    17) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w celu wszechstronnego ich rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej;
    18) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
    19) organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa 
sportowego i wypoczynku;
    20) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, kulturalnych, turystycznych oraz 
rekreacyjnych;
    21) kształtowanie postaw członków poprzez udział w imprezach integracyjnych 
organizowanych przez Klub;
    22) szkolenie animatorów sportu i animatorów sportu osób niepełnosprawnych;
    23) stałe podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej i instruktorskiej;
    24) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz 
państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do 
uprawiania sportu.

Rozdział III
Sposoby realizacji celów i zadań klubu

§ 7.
1. Cele Klubu realizowane są w szczególności, przez:

1) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-
szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych;

      2) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych;

3



      3)  organizowanie i prowadzenie  poradnictwa; 

      4) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz 
ich współpracy międzynarodowej;

      5) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów 
i technologii;

      6) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

      7) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie 
użytecznych ;

      8) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Stowarzyszenia;

      9) współpraca z samorządem terytorialnym, organami rządowymi i innymi 
podmiotami administracyjnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 
przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;

     10) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego 
inicjatywom i organizacjom pozarządowym;

     11) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz  zjazdów;

     12) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;

     13) organizowanie zbiórek charytatywnych;

     14)  organizowanie wolontariatu.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie z tej działalności dochodów 
własnych, zawieranie umów sponsoringu, ubieganie się o dotacje z budżetu państwa
i organów samorządu terytorialnego na działalność statutową, składki członkowskie 
oraz darowizny.

§ 8.
Klub w szczególności realizuje swoje zadania we współpracy z dyrektorami szkół, 
radami rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
§ 9.

1. Przedmiotem działalności gospodarczej, jest: 

    1) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);

    2) działalność pozostałych organizacji członkowskich, niesklasyfikowanych (PKD 
94.99.Z);

    3) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
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    4) wynajem i dzierżawa (PKD 77);

    5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);

    6) działalność wydawnicza (PKD 58);

    7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);

    8) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi (PKD 47);

    9) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);

    10) reklama (PKD 73.1);

    11) edukacja (PKD 85).

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej klubu służą realizacji celów 
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział IV
Członkowie Klubu oraz  ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Klubu dzielą się na:
    1) zwyczajnych;
    2) wspierających;
    3) członków zawodników;
    4) honorowych.
§ 11.
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali 
w Polsce, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr
członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu. 
2. Członkami wspierającymi Klubu, są osoby prawne lub inne jednostki 
organizacyjne nie mająca osobowości prawnej i osoby fizyczne, zainteresowane 
działalnością Klubu, które zadeklarują poparcie finansowe dla Stowarzyszenia 
i zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd. 
3. Członkami zawodnikami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, 
którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na 
podstawie uchwały Zarządu. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu za 
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Członkowie honorowi to członkowie wyróżnieni przez Walne Zebranie Klubu za 
zasługi na rzecz Klubu.
5. Zarząd Klubu, w terminie czternastu dni od złożenia deklaracji i opłacenia 
składki, podejmuje decyzję o wpisaniu w poczet członków Klubu lub odmawia 
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wpisania.
6. Uchwała odmawiająca przyjęcia winna być sporządzona na piśmie z podaniem 
uzasadnienia.
7. Uchwałę, o której mowa w ust. 6, doręcza się wnioskodawcy listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Od każdej odmownej uchwały Zarządu w zakresie przyjęcia w poczet członków 
Klubu, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków 
w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Zarządu Klubu. Zarząd może uwzględnić odwołanie i wtedy nie 
przekazuje sprawy pod obrady Walnego Zebrania.
§ 12.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
    1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem 
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach;
    2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
    3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
    4) korzystania z wszelkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych 
przez Zarząd; 
    5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 13.
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy 
i obcokrajowcy, które popierają cele Klubu i mają zasługi dla rozwoju kultury 
fizycznej w Międzyrzecu Podlaskim, w kraju i za granicą. 
2. Honorowe członkostwo Klubu przyznaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów 
oddanych. 
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie 
prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 
merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na 
podstawie pisemnego porozumienia.
5. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu,
zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub 
zadań.
6. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych 
w podpisanym porozumieniu.
§ 14.
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Na wniosek członka Klubu lub Zarządu Klubu, Walne Zebranie uprawnione jest do 
przyznania tytułu „Honorowego Prezesa i członka honorowego Klubu” większością 
2/3 oddanych głosów.

§ 15.

 Honorowy Prezes Klubu i członkowie honorowi mają prawo do:
    1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu;
    2) zgłaszania wniosków wobec władz Klubu;
    3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Klubu.
§ 16.
Do obowiązków członków Klubu należy:
    1) branie czynnego udziału w działalności Klubu;
    2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu;
    3) godne reprezentowanie barw Klubu;
    4) opłacanie składki członkowskiej w wysokości zadeklarowanej, jednak nie 
niższej niż ustalona przez Zarząd Klubu. Płatność następuję do 31 marca danego 
roku. 
§ 17.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
    1) wystąpienia;
    2) skreślenia;
    3) wykluczenia.
2. Wystąpienie z Klubu winno być zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu. Członek 
występujący zobowiązany jest do:
    1) zakończenia i rozliczenia wszystkich przyjętych na siebie prac;
    2) uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Klubu.
3. Skreślenie członka Klubu może nastąpić w razie:
    1) śmierci członka;
    2) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy;
    3) poważnego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu.

4. Wykluczenie członka Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu z powodu 
nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Klubu.

5. Zarząd dokonuje skreślenia lub wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na 
wniosek co najmniej trzech innych członków Klubu. W takim przypadku § 11 
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
6. Z chwilą doręczenia członkowi decyzji o wykluczeniu, jest on pozbawiony prawa 
do wykonywania obowiązków i sprawowania jakichkolwiek funkcji w Klubie.
7. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
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Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie 
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest 
ostateczna.
8. Wykluczony członek zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać Zarządowi 
Klubu wszelkie sprawy, które były mu powierzone do wykonania.

Rozdział V
Władze Klubu

§ 18.
1. Władzami Klubu są:
    1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem;”
    2) Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem;”
    3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu 
tajnym zwykłą większością głosów. 
3. Członkowie wybrani do władz Klubu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 
przez dwie kadencje. 
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu 
stanowią inaczej.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz 
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród 
członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków 
władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym 
razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
6. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza 
wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą w Klubie.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd 
dla wyboru władz Klubu, raz na cztery lata w pierwszym półroczu. 
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, 
w okresie pierwszego półrocza.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
    1) z własnej inicjatywy;
    2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
    3) na wniosek ¼ ogółu członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż 

8



w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad 
sprawami, dla których zostało powołane.
7. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie 
Klubu i przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu, które powinny ukazać się na
czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania. W ogłoszeniu należy wskazać 
termin, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz proponowany prządek obrad. 
W ogłoszeniu należy również wskazać drugi termin zwołania Walnego Zebrania 
na wypadek braku kworum w pierwszym terminie zwołania.
§ 20.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
        1) uchwalanie kierunków rozwoju sportowego, organizacyjnego i finansowego 
Klubu;
        2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
        3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków 
Zarządu Klubu,
        4) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
        5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu;
        6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady 
Walnego Zebrania Klubu;
        7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
Stowarzyszenia lub jego władze; 
       8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Klubu;
       9)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
      10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu;
      11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym 
terminie zwołania przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten 
był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez Zarząd.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, 
w tym dotyczących wyboru i odwołania członków władz Klubu.
§ 21.
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Klubu.
2. Zarząd Klubu po wyborach konstytuuje się i spośród nowowybranego składu 
wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz sekretarza.
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3. Zarząd Klubu może powołać Wiceprezesa ds. organizacyjnych 
i Wiceprezesa ds. szkoleniowych.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz w miesiącu. Termin posiedzeń ustala Prezes lub wyznaczona 
przez niego osoba.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy 
liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
7. W okresie między posiedzeniami Zarządu bieżącą pracą Klubu kieruje Prezes lub 
Wiceprezes, na podstawie upoważnienia Prezesa. W sytuacji równego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa.

8. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe.

§ 22.
1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu 
w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
    1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i składanie oświadczeń w jego imieniu;
    2) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu;
    3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
    4) wykonywanie rocznych planów działania i preliminarzy budżetowych;
    5) powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komisji problemowych;
    6) przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczenie członków Klubu;
    7) zatrudnianie pracowników w Klubie;
    8) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
    9) podejmowanie uchwał na wniosek członka o obniżeniu miesięcznej składki oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmowanie uchwał o zwolnieniu 
członka Klubu z obowiązku uiszczania składki;
   10) przygotowywanie i składanie sprawozdań z działalności Klubu;
   11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego w latach, kiedy nie zwołuje
się Walnego Zebrania;
   12) uchwalanie projektów planów działania Klubu i preliminarzy budżetowych; 
   13) występowanie z wnioskami o dotacje;

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu i  są protokołowane.
Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu.
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3. Do realizacji swych zadań Zarząd Klubu może powołać Biuro Klubu lub biura. 
4.Zarząd Klubu zatrudnia  Kierownika biura, o którym mowa w ust.3. 

5. Kierownik Biura kieruje jego pracami na podstawie regulaminu, który podlega 
zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Zarząd Klubu.

§ 23.
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze 
składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków oraz działa 
z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i przepisów statutu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach albo odwołaniu członków Zarządu 
podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali 
o posiedzeniu Zarządu oraz jego przedmiocie obrad powiadomieni. Głosowanie jest 
tajne.

3. Uchwałę o odwołaniu członków Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile 
wszyscy członkowie Zarządu zostali o posiedzeniu Zarządu oraz jego przedmiocie 
obrad powiadomieni. Głosowanie jest tajne.

4. Usunięty członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu 
w ciągu 30 dni od doręczenia mu odpisu uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
5. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Klubu w ciągu 30 dni od doręczenia mu odpisu uchwały o usunięciu lub 
zawieszeniu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą równocześnie być wybieranym i pełnić funkcji 
w Komisji Rewizyjnej.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo
Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne 
Zebranie Członków Klubu i stanowiący załącznik Nr 2 do statutu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
    1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 
Klubu;
    2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień 
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
     3) składania sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu 
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Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi;
     4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, 
postanowień i przedsięwzięć Zarządu;
    5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu 
w przypadkach stwierdzenia zaistnienia takiej potrzeby.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

7. Komisja Rewizyjna i jej członkowie są niezależni od Zarządu w wykonywaniu 
swoich statutowych kompetencji;
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego 
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą 
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub 
przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają 
z tego tytułu wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów w pracy Komisji.
§ 25.
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany 
z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze 
statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji 
Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co 
najmniej 3 uprawnionych do głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali 
zawiadomieni o posiedzeniu i jego przedmiocie. Glosowanie jest tajne.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do 
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od doręczenia odpisu uchwały 
o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 26.
1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej, 
Walne Zebranie Członków Klubu dokonuje wyboru nowych członków Zarządu 
Klubu i Komisji Rewizyjnej. Przepis § 20 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo
ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały
kolejno największą liczbę głosów.
3. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
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Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 27.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane mogą być wyróżnienia 
i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 3 do statutu.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Klubu

§ 28.
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
    1) składki członkowskie;
    2) dotacje i ofiarności publiczne;
    3) środki majątkowe pochodzące z darowizn albo odpisów;
    4) dotacje na zadania zlecone Klubowi z zakresu kultury fizycznej;
    5) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
    6) dochody z majątku;
    7) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością albo 
w użytkowaniu Klubu; 
    8) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia 
usług;
    9) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych 
przepisów;
    10) przychody z działalności gospodarczej i realizacji umów sponsoringu. 
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku 
bankowym Klubu. 
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z  przepisami o stowarzyszeniach 
i o sporcie.
§ 29.
1. Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
działający samodzielnie.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 
woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch 
członków Zarządu działających łącznie. 
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu
oraz podpisywania umów i innych zobowiązań w jego imieniu wymagane jest 
współdziałanie: Prezesa ze Skarbnikiem, Prezesa z Wiceprezesem lub Sekretarzem 
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albo Wiceprezesa ze Skarbnikiem.
4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga 
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności 
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się 
odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku 
publicznego.
§ 30.
1. Władze Klubu nie mogą udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
majątkiem organizacji.
2. Władze Klubu nie mogą udzielać pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem 
organizacji osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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".
3. Władze Klubu nie mogą przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz innych 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach.
4. Władze Klubu nie mogą zezwalać na wykorzystanie majątku klubu na rzecz 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
5. Władze Klubu nie mogą zezwalać na zakup na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie 
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
6. Zbycie nieruchomości i budynków wymaga uchwały Walnego Zebrania.
7. Władze Klubu nie mogą zezwalać na zakup towarów 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.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 31.
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 
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głosowania o ile zostanie powzięta w pierwszym terminie zwołania Zebrania. 
W drugim terminie zwołania wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych na tym 
zebraniu.
§ 32.
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania 
Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być 
przeznaczony majątek.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami 
Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 33.
Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego 
organizację, zadania  i zakres działania.
§ 34
1. Niniejszy Statut przyjęto i uchwalono dnia  27 listopada 2017 roku.
2. Traci  moc obowiązujący statut uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
członków Klubu w dniu 23 maja 2016 roku.
§ 35.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  
Prawo o Stowarzyszeniach i o sporcie.
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