STATUT
KLUB SPORTOWY "NASZA DYSKOBOLIA"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ NASZA DYSKOBOLIA ” i zwane jest w dalszej części niniejszego
Statutu Klubem. W skrócie „KS Nasza Dyskobolia”.
2. „NASZA DYSKOBOLIA” jest dobrowolnym stowarzyszeniem kultury fizycznej / klubem sportowym,
zwanym w dalszej części Statutu „Klubem”.
3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7-kwietnia-1989 r. (
Dz. U. 2001 poz. 855 z późniejszymi zmianami) i ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu podlegać będzie ewidencji i
posiadać będzie osobowość prawną;
3.1. Klub działa jako osoba prawna czyli zgodnie z kodeksem cywilnym(art.33) posiada
osobowość prawną, może być podmiotem praw i obowiązków, jak również ma możliwość
dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, a co za tym idzie ma możliwość
zatrudniania pracowników i wypłaca im wynagrodzenie;
3.2. Klub jest organizacją pozarządową i jako taka podlega także przepisom ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki regulacjom zawartym w tej
ustawie może realizować zadania publiczne związane ze sportem, korzystając przy tym ze
środków publicznych;
3.3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Klub może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków graficznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Siedzibą Klubu jest Grodzisk Wielkopolski.
§4
1. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu działania.
2. Klub może powoływać sekcje sportowe.

3. Tryb powoływania sekcji i zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Klubu.
§5
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania
pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§6
Klub powołuje się na czas nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem działania Klubu jest;
- propagowanie kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji i turystyki,
- organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia w zakresie piłki nożnej i innych dyscyplin
sportu oraz rekreacji ruchowej,
- popularyzacja piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
- dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób, w szczególności dzieci i
młodzieży,
- integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych,
- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym
lub podobnym profilu działania,
- promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu
zapobiegania patologiom społecznym.
§8
Klub realizuje cele określone w § 7 zgodnie z obowiązującymi prawami, w szczególności poprzez:
- tworzenie swoim członkom warunków do zaspakajania zainteresowań i umożliwienie im
uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu,
- prowadzenie szkoleń sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych

- uczestnictwo w imprezach sportowych innych klubów i organizacji sportowych,
organizowanie, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
- działalność popularyzatorską w zakresie różnych dyscyplin sportowych,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży wychowania fizycznego, sportu i rekreacji,
- podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o
takim samym lub podobnym profilu działalności,
- wydawanie w miarę potrzeb, materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych,
podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
- współpracy w osiąganiu wspólnych celów,
- wzajemnego zaufania,
- fair play.
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków uczestników,
- członków honorowych,
- członków wspierających.
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i zobowiązała się przestrzegać
postanowień statutu Klubu.
§ 12
1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, która:
- nie ukończyła 18 roku życia,

- przedłożyła zgodę swoich rodziców / prawnych opiekunów / na uczestniczenie w działalności
Klubu.
2. Członkowi uczestnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem
głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub
w inny szczególny sposób jest zasłużona dla Klubu.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
Zarządu Klubu.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością
Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna może działać w Klubie przez swojego przedstawiciela.
§ 15
Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
§ 16
1. Członek zwyczajny i członek honorowy ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu a także
prawo do:
- brania udziału w Walnym Zebraniu Członków w trybie i na zasadach określonych w
regulaminie Walnego Zebrania,
- aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej Klubu,
- reprezentowania barw Klubu w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
- korzystania z ulg i pomocy przyznawanych członkom Klubu przez Zarząd,
- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
- noszenia odznaki klubowej,
- zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
- godnego reprezentowania barw Klubu i dbania o jego dobre imię,
- wykazywania szczególnej troski i dbałości o urządzenia, sprzęt i obiekty sportowe,
- przestrzegania etyki sportowej,

- przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
- regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone
w § 16 ust. 1 pkt 1-7. Ponadto członek wspierający: .
- ma prawo brać udział - z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu,
- jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
4. Członek honorowy i wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu w przypadku: a) działania na szkodę Klubu, b) zalegania
z opłatą składek członkowskich za dany rok kalendarzowy.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 może zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały o wykluczeniu za pośrednictwem Zarządu Klubu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.
5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania członek Klubu jest zawieszony w prawach członka.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 18
1. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata
§ 19

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w wyborach tajnych lub
jawnych, stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą,
◦ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
◦ z głosem doradczym - członkowie uczestnicy i wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
- w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania,
- w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po
zakończeniu roku obrotowego Klubu.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w każdym czasie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na umotywowany wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Klubu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od
złożenia wniosku o jego zwołanie.
7. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków zawiadamia sie na piśmie najpóźniej 14
dni przed datą zebrania.
8. Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu

Walnych Zebrań.
10. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: prezes i sekretarz.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
- określenie głównych kierunków działania Klubu,
- zatwierdzenie budżetu Klubu,
- uchwalenie Statutu i jego zmian,
- uchwalenie regulaminów władz Klubu,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Klubu i udzielanie im
absolutorium,
- wybór i odwołanie członków władz Klubu,
- podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu majątku Klubu,
- ustalanie wysokości składki członkowskiej,
- nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
- podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Klubu lub jego władz,
- rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem podjęcia
uchwał w sprawach, o których mowa w § 37 Statutu.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zarząd składa się z 4-6 członków, wybranych na Walnym Zebraniu Członków.

4. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona na pierwszym posiedzeniu prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika.
5. Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty
wyborów.
6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd Klubu na zwolnione miejsce
dokooptowuje nowego członka.
7. Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie
członków. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków należy dokonać wyborów
uzupełniających.
§ 25
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, 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 Zarządu podejmuje Zarząd
większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty bądź zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w
ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 26
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
- reprezentowania Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu
- sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Klubu,
- ustalanie rocznych planów działalności,
- uchwalanie regulaminów pracy sekcji Klubu,
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji sportowych,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie,
zawieszanie w prawach członka).
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
3 .Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Posiedzenia są protokołowane.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, w szczególności
nie mogą być członkami Zarządu.
§ 28
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub
niniejszy Statut, należy:
- kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Klubu ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem
przez Zarząd Klubu oraz wykonywania przez Zarząd Klubu uchwał Walnego Zebrania
Członków,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu,
- występowanie do Walnego Zebrania Członków lub do Zarządu z odpowiednimi wnioskami
wynikającymi z kontroli,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i
występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu,
- żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków,
- zwoływanie w razie uzasadnionej potrzeby posiedzenia Zarządu Klubu,
- kontrola opłacania składek członkowskich.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 30
1. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, Zarząd Klubu na zwolnione
miejsce dokooptowuje nowego członka.
2. Dokooptowani członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne
Zebranie Członków. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków należy dokonać
wyborów uzupełniających.
3. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu,
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł
zaufanie członków Klubu.
4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Komisja
Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Usunięty bądź zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
Rozdział V
Sekcje sportowe
§ 31
1. Sekcje sportowe Klubu stanowią komórki organizacyjne Klubu grupujące członków uprawiających
określoną dyscyplinę sportową.
2. Sekcje sportowe powołuje Zarząd Klubu.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji sportowych określa uchwalony przez Zarząd Regulamin
Organizacyjny Klubu.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 32
1. Źródłami majątku Klubu są:
- składki członkowskie,
- darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
- dotacje, subwencje,
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzja w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
§ 33
Do reprezentowania oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Klubu upoważnieni są Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Klubu.
Dokumenty prawne a w szczególności zobowiązania majątkowe zaciągane w imieniu Klubu muszą być
zaopatrzone w dwa podpisy osób upoważnionych.
§ 34
Rokiem obrotowym Klubu jest rok kalendarzowy.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 36
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 37
1. Decyzję o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
3. Majątek pozostały po likwidacji Klubu przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale
Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Klubu.
§ 38
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

