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STATUT 
 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
     Stowarzyszenie nosi nazwę:  Stowarzyszenie  Klubu  Sportowego   PYCHOWIANKA   KRAKÓW   
     zwane dalej „Klubem”.  
§ 2. 
     Terenem działania  Klubu jest województwo małopolskie, zaś siedziba władz mieści się w Krakowie. 
§ 3. 

Klub działa na podstawie: 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 
poz. 855 z późn. zm.) oraz Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 
857 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną. 

§ 4. 
Klub będzie  używał  pieczęci,  godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 
§5. 

Celami Klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku poprzez realizację zadań  
w zakresie:  
a.   upowszechnianie w środowisku kultury fizycznej i sportu, 
b.   wychowania dzieci i młodzieży, 
c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
d. przeciwdziałania patologiom społecznym, 
e. promocji i organizacji wolontariatu. 

§ 6. 
     Klub realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych, 
b. organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego, 
c. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych, 
d. szkolenie zawodników, organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów sportowych, 
e. uczestniczenie w rozgrywkach ligowych, w uprawianych dyscyplinach,  
f. rozwijanie sportu masowego i rekreacji, 
g. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu. 

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
§ 7. 
     Członkowie Klubu dzielą się na: 

a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. uczestników. 
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§ 8. 
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełnię praw obywatelskich, 
po zgłoszeniu pisemnej deklaracji, zapłacenia wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Klubu. 

§ 9. 
1. Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne, które popierają cele Klubu,    

zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową i po zgłoszeniu pisemnej deklaracji zostaną przyjęte     
przez Zarząd  Klubu. 

2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela. 
§ 10. 
     Klub ma prawo nadawania godności honorowych. 
§ 11. 
     Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 
     po zgłoszeniu pisemnej deklaracji, zapłaceniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Klubu. 
§ 12. 
     Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. wybierać władze Klubu, 
b. być wybieranymi do władz Klubu, 
c. uczestniczyć w zebraniach Klubu, 
d. nosić odznakę Klubu, 
e. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego należącego do Klubu, 
f. brać udział w zawodach, kursach, obozach itp. 
g. organizować się w kołach działających w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu. 

§ 13. 
     Członkowie wspierający mają prawo: 

a. nosić odznakę Klubu, 
b. uczestniczyć w zebraniach Klubu z głosem doradczym, 
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Klubu. 

§ 14. 
Osoby, którym nadano godność honorową mają prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy 
organizowane przez Klubu. 

§ 15. 
     Członkowie uczestnicy mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego  
     i biernego prawa wyborczego. 
§ 16. 
1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy Klubu są zobowiązani: 

a. przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów  
oraz stosować się do Uchwał Zarządu Klubu,  

b. brać czynny udział w działalności Klubu, poprzez społeczną pomoc w organizowaniu zawodów 
i innych imprez organizowanych przez Klubu, 

c. strzec godności członka Klubu i przestrzegać norm etycznych i obyczajowych, 
d. dbać o powierzony sprzęt sportowy, 
e. regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do wywiązywania się ze złożonych deklaracji i dbania o dobre 
imię Klubu. 

§ 17. 
1.  Członkostwo ustaje w razie: 

a. wystąpienia, 
b. skreślenia z listy członków, 
c. wykluczenia, 
d. zwolnienia zawodnika. 
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2. Wystąpienie winno być zgłoszone Zarządowi Klubu na piśmie. 
3. Skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu Klubu, w razie nieopłacenia składki 

członkowskiej w ciągu 6 miesięcy od terminu płatności. 
4. Wykluczenie może nastąpić na mocy orzeczenia Zarządu Klubu w przypadku: 

a. działania na szkodę Klubu, 
b. rażącego, stałego naruszania Statutu lub Regulaminów. 

5. Od decyzji Zarządu Klubu o wykluczeniu, członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu 
w terminie 2-ch tygodni od daty powzięcia informacji o wykluczeniu. 

6. Zwolnienie może być udzielone zawodnikowi przez Zarząd Klubu na podstawie przepisów ustalonych 
przez władze i związki sportowe, odnośnie zmiany barw klubowych. 

7.   Na osobie, która przestała być członkiem Klubu ciąży obowiązek uregulowania wszelkich zobowiązań  
      wobec Klubu. 
 

Rozdział IV 
Wyróżnienia i Kary 

§ 18. 
1.  Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne   
     osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani: 

a. pochwałą, 
b. dyplomem uznania, 
c. nagrodą. 

2. W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej Zarząd Klubu występuje z wnioskiem  
o nadanie wyróżnienia do odpowiednich władz szczebla regionalnego lub centralnego. 

§ 19. 
1.  Za  niestosowanie  się  do  postanowień  Statutu  i  Regulaminów  oraz  inne  wykroczenia,  członkom  
     Klubu mogą być wymierzone następujące kary: 

a. upomnienie, 
b. nagana, 
c. nagana z ostrzeżeniem, 
d. zawieszenie w prawach członka (zawodnika), 
e. wykluczenie z Klubu. 

2. Od decyzji Zarządu Klubu o wymierzeniu kary, członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania 
Klubu w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o wykluczeniu. 

3. Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej i trybie postępowania przy nakładaniu kar 
oraz pokrywaniu wyrządzonej szkody majątkowej, określa odpowiedni regulamin. 

 
Rozdział V 

Władze 
§ 20.  
1.  Władzami Klubu są: 

a. Walne Zebranie Członków Klubu,  
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 3 lata. 
3. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co roku jako 

sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 
4. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
5. Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu winno być ogłoszone przez Zarząd Klubu  

co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 
6. Walne Zebranie uchwala regulamin obrad oraz wybiera przewodniczącego i komisje problemowe. 
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7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym 
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi 
inaczej. 
a. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 

30 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają 
bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.  

b. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 
§ 21. 
1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane  jest  przez  Zarząd Klubu: 

a. z własnej inicjatywy, 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. na pisemne żądanie 1/3 członków Klubu. 

2. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są wyłącznie sprawy, dla których zostało ono 
zwołane. 

4.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a. przyjmowanie sprawozdania ze stanu działalności (w tym zatwierdzenia bilansu rocznego) Klubu 

za rok kalendarzowy, 
b. przyjmowanie sprawozdania ze stanu działalności Klubu za określony okres, 
c. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e. uchwalanie ramowego programu działalności Klubu,  
f. uchwalanie Statutu i jego zmian, 
g. nadawanie godności honorowych Klubu, 
h. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu, 
i. podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących działalności Klubu, 
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 

§ 22.  
1. Zarząd Klubu liczy 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu, wybieranych bezpośrednio 

przez Walne Zebranie. 
2. Posiedzenia Zarządu Klubu  odbywają  się  co  najmniej  raz  na 3 miesiące, przy czym posiedzenie 

nowo wybranego Zarządu Klubu powinno się odbyć nie później niż 14 dni po Walnym Zebraniu 
sprawozdawczo – wyborczym. 

3. Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 
a. kierowanie działalnością Klubu i wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania, 
b. uchwalanie budżetu Klubu,  
c. uchwalanie programów działania, planów rozwoju sportowego i bazy szkoleniowej, 
d. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, 
e. dysponowanie majątkiem Klubu, 
f. udzielanie wyróżnień i kar określonych Statutem, 
g. uchwalanie wysokości wpisowego i składek, 
h. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu, 
i. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

4. 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. 

5. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Klubu, 
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 
zawiódł zaufanie członków Zarządu Klubu. 
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6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu Klubu, Zarząd Klubu 
podejmuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.  

7. Zawieszony lub usunięty członek Zarządu Klubu ma prawo odwołania się w formie pisemnej do 
Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały o zawieszeniu lub usunięciu. 

8. Szczegółowy zakres działania, podział pracy i organizację wewnętrzną Zarządu Klubu określa 
uchwalony przez niego regulamin. 

§ 23. 
1.   Komisja  Rewizyjna  jest   organem   kontrolnym  Klubu  i  składa  się  z  3  członków,  
      wybranych przez Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 
2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 
3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola gospodarki majątkowej Klubu pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz 
kontrola zgodności ze Statutem całokształtu działalności Klubu,  

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym oraz stawianie wniosku 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem 
doradczym.  

6. 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 Komisji Rewizyjnej. 

7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej, Komisja 
Rewizyjna podejmuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

8. Zawieszony lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się pisemnie do Walnego 
Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia Uchwały o zawieszeniu lub odwołaniu. 

9. Szczegółowy zakres działania organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa 
uchwalony przez nią Regulamin. 

10. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, a także pozostawać z nim w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub  podległości z tytułu zatrudnienia. 

11. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej. 

12. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem 
swojej funkcji. 

§ 24. 
1. Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo doboru nowych członków z chwilą  

zdekompletowania  składu,  podczas  trwania   kadencji.  Ilość   dobranych   osób   nie  może   
przekroczyć 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.  
(z zastrzeżeniem § 24 ust. 2). 

2. W przypadku gdy ze składu Zarządu ubędzie osoba Prezesa i/lub Wiceprezesa należy zwołać Walne 
Zebranie i przeprowadzić wybory uzupełniające. 

§ 25. 
      Zarząd Klubu może powołać sekcje sportowe.  
 
§ 26. 
      Sekcje sportowe działają zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu. 
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Rozdział VI 
Maj ątek Klubu 

§ 27. 
      Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
§ 28. 
      Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a. wpisowe i składki członkowskie, 
b. dotacje budżetowe i inne, 
c. darowizny, zapisy i spadki, 
d. ofiarność publiczna, 
e. dochody z działalności gospodarczej. 

§ 29. 
Dochody z działalności gospodarczej Klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą 
być przeznaczone do podziału między jego członków. 

§ 30. 
      Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd Klubu.  
§ 31. 

Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, 
zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest 
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.  

§ 32. 
        Majątek i dochody Klubu w całości służą realizacji jego celów statutowych. 
§ 33. 
       Zabrania się: 
1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do osób 

fizycznych, 
2. przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 
 

Rozdział VII 
Działalność gospodarcza 

§ 34. 
1. Klub prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 
2. Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 
§ 35. 
      Klub prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a. działalność klubów sportowych –  93.12.Z, 
b. działalność agencji reklamowych – 73.11.Z, 
c. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B, 
d. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 

73.12. C, 
e. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D, 
f. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z, 
g. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C, 
h. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z, 
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i. wydawanie książek – 58.11.Z, 
j. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z, 
k. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z, 
l. pozostałe drukowanie – 18.12.Z, 
m. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z, 
n. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 

47.99.Z, 
o. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z. 

 
 

Rozdział VIII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 36. 
Uchwalenie  statutu  lub  jego  zmiana  oraz  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne 
Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 20 ust. 7 lit. a.). 

§ 37. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która jest 
zobowiązana określić sposób likwidacji  i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu  
z preferencją przekazania go na rzecz organizacji pozarządowych. 

§ 38. 
Po zakończeniu likwidacji Klubu, Komisja Likwidacyjna występuje do organu rejestrującego   
z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 9 lutego 2014 r. 
Podpisano: 
 
…………………… 
 
…………………… 


