STATUT
KLUBU SPORTOWEGO POSNANIA
tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Klub Sportowy „POSNANIA” zwany w dalszych postanowieniach Statutu „Klubem”, jest Stowarzyszeniem
zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy o Kulturze Fizycznej,
Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Klubu jest Miasto Poznań.
§3
1. Klub używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
2. Klub posiada osobowość prawną. Nazwa, wzory i odznaka są prawnie zastrzeżone.
3. Klub może używać do celów promocyjnych nazwy wieloczłonowej z zastrzeżeniem, że pierwszy człon
stanowi nazwa „POSNANIA”. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu. Uchwała ta musi być
zaakceptowana przez najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów.
4. Sekcje Klubu za zgodą Zarządu Klubu mogą używać nazwy wieloczłonowej z tym, że pierwszy człon
stanowi nazwa „POSNANIA”.
§4
Klub może przystępować do innych Stowarzyszeń, Spółdzielni oraz Spółek, w tym Spółek prawa
handlowego.
§5
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia spraw statutowych
można zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród członków, ich rodzin
oraz innych osób pragnących zostać członkami Klubu.
2. Kształtowanie postaw swoich członków na rzecz ładu i porządku oraz ochrony mienia i dyscypliny
społecznej.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
4. Upowszechnianie edukacji ekologicznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5. Działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontraktów i współpracy między
społeczeństwami.
7. Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową
§7
Cele określone w § 7 realizuje się przez:
1. Zrzeszenie jak największej liczby członków.
2. Tworzenie sekcji w poszczególnych dziedzinach wychowania fizycznego i sportu.
3. Organizowanie imprez sportowych i turystycznych.
4. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego.
5. Utrzymanie i właściwe gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowymi.
6. Umożliwienie korzystania swoim członkom z posiadanych urządzeń i obiektów sportowych.
7. Współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami
młodzieżowymi oraz szkołami w zakresie realizacji celów statutowych.

8. Ustanowienie patronatów nad szkołami.
9. Prowadzenie innej działalności w celu uzyskania środków finansowych na realizację statutowych zadań
Klubu oraz utrzymanie obiektów sportowych
10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, obozów.
11. Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
12. Organizowanie i prowadzenie szkolenia na różnych poziomach.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. rzeczywistych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§9
Członkiem rzeczywistym może być obywatel polski, a także pełnoletni cudzoziemiec, który pragnie
realizować cele Klubu oraz złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
Osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemne zezwolenie rodzica /opiekuna/.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna po opłaceniu składki członkowskiej.
2. Członkowie wspierający należą do Rady Seniorów.
§ 11
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności dla Klubu.
§ 12
1. Przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie z listy członków rzeczywistych i wspierających następuje
na podstawie Uchwały Zarządu Klubu.
2. Godność Prezesa i Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu
Klubu.
3. O sposobie ustanawiania i wysokości składki członkowskiej członków decyduje Zarząd Klubu.
§ 13
1. Członkowie rzeczywiści mają prawo:
a/ czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,
b/ noszenia odznaki Klubu,
c/ korzystać z pomocy i urządzeń Klubu,
d/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu.
2. Członkom honorowym i wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. b, c, d.
§ 14
1. Członkowie rzeczywiści zobowiązani są :
a/ aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Klubu,
b/ przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Klubu,
c/ uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz regularnie opłacać miesięczną składkę członkowską.
2. Zasłużonych dla Klubu członków, Zarząd Klubu może zwolnić z obowiązku opłacania składki
członkowskiej.
§ 15
1. Członkostwo wygasa przez:
a/ dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie,
b/ skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych, bądź za czyny popełnione z niskich pobudek,
c/ śmierci członka.
2. Zarząd może dokonać skreślenia z listy członków rzeczywistych w przypadku nie opłacenia składek
członkowskich przez okres, co najmniej 3 miesięcy
3. Od Uchwały Zarządu Klubu dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania wspomnianej
decyzji.
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4. Złożone w terminie odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.
Rozdział V
Władze Klubu
§ 16
1. Władzami Klubu są:
a/ Walne Zgromadzenie Delegatów,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna,
d/ Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zgromadzenie Delegatów zadecyduje przeprowadzenie
głosowania tajnego.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. uchwalenie programu działalności i budżetu Klubu,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. podejmowanie Uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną,
Sąd Koleżeński i wybranych delegatów,
4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. uchwalenie zmian w Statucie,
6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
7. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8. nadanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego
9. rozpatrywanie odwołań od Uchwał i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
10. podejmowanie Uchwał w sprawach zbywania majątku nieruchomego Klubu,
11. podejmowanie Uchwał w sprawach rozwiązania Klubu oraz przeznaczania jego majątku,
12. podejmowanie Uchwał w innych sprawach, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów, Zarząd Klubu zawiadamia wybranych Delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia zebrania.
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane na:
a/ podstawie Uchwały Zarządu Klubu,
b/ żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie miesiąca od daty
otrzymania żądania /wniosku/ lub podjęcia Uchwały.
§ 21
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1. z głosem decydującym - delegaci,
2. z głosem doradczym - członkowie władz Klubu nie będący delegatami, członkowie wspierający
i osoby zaproszone.
§ 22
1. Liczbę delegatów reprezentujących poszczególne sekcje sportowe ustala Zarząd Klubu.
2. Delegatem może być wybrany członek rzeczywisty Klubu, który posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i ma ukończone 16 lat.
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3. Delegatów wybiera zebranie ogólne sekcji. Mandat delegata ważny jest przez okres od dnia odbycia
zebrania ogólnego sekcji, poprzedzającego Walne Zgromadzenia Delegatów, dokonującego wyboru
delegata do dnia odbycia następnego kolejnego zebrania ogólnego sekcji, z tym, że okres ten nie może
być dłuższy niż 18 miesięcy.
§ 23
Mandat Delegata na Walne Zgromadzenie wygasa przed upływem kadencji w razie:
a/ śmierci Delegata,
b/ odwołania go przez sekcję, z której został powołany,
c/ zrzeczenie się mandatu,
d/ utraty członkostwa w Klubie,
e/ w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji sekcji, która dokonała wyboru.
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej 1/2 liczby wybranych delegatów, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Zarząd Klubu
§ 25
Zarząd Klubu jest wieloosobowy i składa się z 7 – 13 osób, w tym:
a/ Prezes Klubu
b/ Członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Wybory do Zarządu odbywają się w ten sposób, że w pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie
Delegatów wybiera Prezesa Zarządu Klubu spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów,
a pozostałych członków Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów zaproponowanych przez
wybranego Prezesa Zarządu Klubu oraz delegatów. Ilościowy skład członków Zarządu proponuje Prezes
Zarządu Klubu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w razie:
a/ wygaśnięcia członkostwa w Klubie w przypadku określonym w § 15
b/ zrzeczenia się funkcji.
4. W czasie trwania kadencji Zarząd może dokooptować do składu Zarządu nowych członków, z tym jednak
zastrzeżeniem, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków
wybranych stosownie do postanowień ust. 1 i 2. Kadencja takich członków kończy się z upływem
kadencji całego Zarządu, do którego zostali dokooptowani.
5. a/ W przypadku zrzeczenia się funkcji przez Prezesa Zarządu lub wystąpienia okoliczności
wymienionych w § 15 Statutu Klubu Zarząd ze swojego składu wybiera pełniącego obowiązki Prezesa
Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
b/ Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu na okres kadencji poprzedniego Prezesa.
c/ Wybrany Prezes Zarządu współpracuje z pozostałymi członkami Zarządu do czasu upływu
ich kadencji.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów,
2. realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
3. opracowanie planów działalności Klubu,
4. zarządzanie funduszami Klubu oraz podejmowanie decyzji o przystąpieniu Klubu do spółek prawa
handlowego,
5. przyjmowanie i zwalnianie oraz zawieszanie członków,
6. powołanie Komisji jako organów doradczych Klubu,
7. sprawowanie na bieżąco kontroli pracy sportowo-wychowawczej w Klubie,
8. nagradzanie i karanie członków Klubu,
9. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
10. podejmowanie Uchwał w sprawach Klubu nie należących do właściwości innych władz,
11. ustalanie Regulaminów wewnętrznych Klubu,
12. powoływanie i rozwiązywanie oraz zawieszanie działalności sekcji,
13. wyrażenie zgody na uszczuplenie majątku trwałego Klubu będącego w ewidencji środków trwałych.
14. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
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15. Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu Klubu.
3. W posiedzeniu Zarządu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
a/ Przewodniczący Rady Trenerów,
b/ Przewodniczący Rady Zawodników Sekcji,
c/ zaproszeni goście.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. Organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony przez
Zarząd.
§ 28
1. Biuro jest organem wykonawczym Zarządu Klubu.
2. Zadaniem Biura jest realizowanie postanowień statutowych, Uchwał i wytycznych władz Klubu,
planów i programu działania.
3. Szczegółowy zakres działania Biura zawiera zatwierdzony przez Zarząd „Regulamin Organizacyjny”,
którego integralną częścią jest schemat organizacyjny.
4. Pracą Biura kieruje urzędujący Prezes Zarządu Klubu – Dyrektor Klubu, który jest przełożonym
wszystkich zatrudnionych pracowników.
§ 29
Bieżącą działalnością Klubu kieruje Prezes Zarządu - Dyrektor Klubu w granicach zakreślonych treścią
udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa. Reprezentuje on Klub na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna
§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5- osób, w tym:
a/ Przewodniczącego,
b/ Zastępcy Przewodniczącego,
c/ Sekretarza,
d/ członków.
3. Komisja Rewizyjna winna ukonstytuować się w ciągu 7 dni od daty wyboru.
4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej oraz wygaśnięcia członkostwa w Klubie
w przypadkach określonych w § 15 w czasie kadencji, w jej skład wchodzi zastępca wg kolejności
określonej ilością otrzymanych głosów, a w przypadku braku takiego zastępcy Komisja może
dokooptować do swego składu członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Delegatów.
§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowo - materiałowej Klubu.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi
udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.
4. Przedstawienie Zarządowi Klubu wniosków w sprawie działalności Klubu.
§ 32
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się, co najmniej raz w roku.
2. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej podpisywane są, co najmniej przez 2 członków, w tym
przewodniczącego, względnie zastępcy przewodniczącego.
§ 33
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji ma prawo
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu i sekcji.
§ 34
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
1.
2.
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Rozdział VI
Sekcje sportowe Klubu
§ 35
Sekcje stanowią komórki organizacyjne Klubu, grupujące członków uprawiających lub działających
w określonej dyscyplinie sportowej lub turystycznej realizujące zadania Statutu Klubu.
§ 36
1. Władzami sekcji są:
a/ Zebranie Ogólne Sekcji,
b/ Zarząd Sekcji,
2. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata.
§ 37
Sekcje działają na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.
Rozdział VII
Majątek Klubu
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 38
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b/ wpływy z działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie
z obowiązującymi przepisami państwowymi,
c/ dotacje,
d/ zapisy i darowizny.
§ 39
Do składanie oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania
umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa albo Jego pełnomocnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa względnie jego
pełnomocnika albo innego upoważnionego członka Zarządu.
Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Klubu na wniosek osoby sprawującej funkcję Prezesa
Zarządu Klubu – Dyrektora Klubu.
Zbycie nieruchomości i budynków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3
głosów.
Pozostały majątek po likwidacji Stowarzyszenia zostanie podzielony między członków proporcjonalnie
do czasu ich członkostwa w Stowarzyszeniu.
Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 40
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 2/3 głosów
przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
§ 41
1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb jego likwidacji.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa także skład Komisji Likwidacyjnej oraz przeznaczenia
pozostałego po likwidacji majątku.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu po jego likwidacji podlega zatwierdzeniu przez władzę
rejestrową.
Jednolity tekst Statutu Klubu Sportowego „Posnania” uchwalony na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym Delegatów Klubu w dniu 17.05.2018 r.
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