
STATUT

KLUBU ROWEROWEGO

„Jastrzębie Łaskie”



Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”,  zwany dalej  Klubem, jest  dobrowolną,  trwałą,
samorządną i nie zarobkową organizacją działającą na mocy ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie, oraz na mocy niniejszego statutu.

2. Klub tworzy się na czas nieokreślony.

§2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Łask.

§3

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Klubu jest prawnie chroniona.

3. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§4

Klub może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach
określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem.

§5

Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§6

1. Podstawą działalności Klubu jest solidarna, nieodpłatna praca wszystkich członków,
zmierzająca do pełnej realizacji celów Klubu.



2. Klub do realizacji  swoich celów może zatrudniać pracowników w ramach stosunku
pracy lub umów cywilno – prawnych.

Rozdział 2

Cele i środki działania 

§7

Celem Klubu jest:

1. Propagowanie różnorodnych form aktywności sportowej, w tym głównie kolarstwa
amatorskiego i turystyki rowerowej;

2. Promowanie walorów krajoznawczych naszego regionu;

3. Wspieranie sportowej aktywności młodzieży oraz promowanie osiągnięć sportowców
z naszego regionu.

§8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie  zawodów  i  imprez  sportowych  oraz  turystycznych  dla  dzieci,
młodzieży i dorosłych;

2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju i poza
granicami;

3. Zawieranie  umów  na  sponsorowanie  działalności  klubu  oraz  gromadzenie
środków finansowych z dobrowolnych wpłat;

4. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach
działania;

5. Działania reklamowe i promocyjne z wykorzystaniem mediów oraz Internetu.

§9



Klub  realizuje  swoje  zadania  statutowe  we  współdziałaniu  z  innymi  klubami  i
organizacjami  sportowymi,  władzami  i  organizacjami  samorządowymi  oraz
administracją rządową.

§10

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
Do realizacji swoich celów gromadzi środki poprzez:

1. Składki członkowskie;

2. Dotacje i sponsoring;

3. Darowizny spadki, zapisy;

4. Inne wpływy.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkiem  Klubu  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  obywatelstwo  polskie,
mająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  nie  pozbawiona  praw
publicznych.

2. Członkiem Klubu może być również cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub

§12

1. Ogół członków Klubu stanowią:
- członkowie zwyczajni,
- członkowie honorowi,
- członkowie wspierający.



2. Członek zwyczajny może zawiesić aktywność w klubie, informując o tym pisemnie Zarząd 
Klubu. Członek, który zawiesił aktywność w klubie, nie korzysta z praw członka Klubu 
określonych w §14 ust.1 Statutu Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie” i nie podlega §14 
ust.2a oraz §14 ust. 2c tegoż Statutu. Powrót do pełnej aktywności następuje z chwilą 
pisemnego poinformowania o tym Zarządu Klubu przez członka.

§13

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

2.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się 
dla kolarstwa i turystyki rowerowej oraz sportu lub wniosła znaczący wkład w rozwój 
Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie”.

3   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana 
działalnością klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna działa w klubie poprzez swojego przedstawiciela.

4.   Członków zwyczajnych oraz członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały 
Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.  Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na 
wniosek Zarządu.

 
§14

1.        Członkowie założyciele oraz członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu; 

b. czynnego uczestniczenia w działalności Klubu; 

c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Klubu; 

d. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy 
członków lub orzeczeń Sadu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu. 

e. udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych Klubu. 

2 Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a. uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Klubu; 

b. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu; 

c. regularnego opłacania składki oraz spełniania innych świadczeń na rzecz Klubu 
zgodnie z postanowieniami statutu. 

 
§15

1.   Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt b-e

2.  Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział – z głosem doradczym – w Walnym 
Zebraniu Członków Klubu.

3.  Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, 
regulaminów i uchwał władz Klubu.



4.   Z opłacania składki członkowskiej i wpisowego zwolnieni są członkowie honorowi Klubu.

 
§16

1.        Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a.    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

b.    śmierci członka Klubu;

c.   utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

d.    pozbawienia praw publicznych członka Klubu wynikającego z prawomocnego 
orzeczenia sądu powszechnego;

e.   skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 
miesięcy;

f.     wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w 
przypadku stwierdzenia naruszenia zasad statutu, nieprzestrzegania postanowień, 
uchwał i regulaminów;

g.    pozbawienia członkostwa honorowego w przypadku rażącego działania na szkodę 
Klubu.

2 W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a-e Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzająca 
ustanie członkostwa.

3.    W przypadku określonym w ust. 1 pkt f orzeka Sąd Koleżeński.

4 W przypadku określonym w ust. 1 pkt g orzeka Walne Zgromadzenie Klubu po 
wysłuchaniu opinii Sądu Koleżeńskiego. Podjęta uchwała, w tym przedmiocie jest 
ostateczna.

5.    Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 14
dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest 
ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§17

1. Władzami Klubu są:

 Walne zebranie Klubu,

 Zarząd,

 Komisja Rewizyjna,



2. Kadencja Władz trwa cztery lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od decyzji Walnego zebrania Klubu.

3. Uchwały  wszystkich  władz  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  o  ile
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§18

1. Walne  Zebranie  Klubu  jest  najwyższą  władzą  Klubu  i  może  być  zwyczajne  i
nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływanie jest przez Zarząd  raz
na cztery lata.

3.  Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 z własnej inicjatywy

 na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
założenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.

§19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1. Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Klubu,

4. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

5. Rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady  Walnego
Zebrania Klubu.

6. Zatwierdzanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej



Walne  Zebranie  Klubu  jest  prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy  obecności  co
najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Klubu mogą  brać  udział  z  głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd.

§20

1. Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy
spośród siebie wybierają Prezesa, Wice Prezesa,  Skarbnika i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
trzy miesiące.

3. Do ważności  uchwał  Zarządu Klubu konieczna jest  obecność  co najmniej  ½ liczby
członków Zarządu w tym Prezesa, Vice Prezesa lub Sekretarza,

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy
Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. Przyjmowanie i skreślanie członków,

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszany w czynnościach lub odwołany ze składu
Zarządu,  jeżeli  nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niegodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.



2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach bądź odwołaniu członka Zarządu podejmuje
Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego
Zebrania Klubu w ciągu trzydziestu dni  od daty przyjęcia uchwały o usunięciu lub
zawieszeniu.

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja  rewizyjna  składa  się  z  3-5  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie
Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 Przeprowadzenie  okresowych  kontroli  działalności  statutowej  i  finansowej
Klubu.

 Wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

 Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu  oraz  stawianie  wniosku  o  udzielenie  lub  odmowę  udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, ze spowodują one
lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

 Występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Wolnego  Zebrania
Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami
Klubu działań Zarządu.

 

§24



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 Komisji.

2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w czynnościach  lub odwołaniu członka Komisji  Rewizyjnej
podejmuje  Komisja  Rewizyjna  większością  2/3 głosów przy  obecności  co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany  lub  zawieszony  członek  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  odwołać  się  do
Walnego Zebrania Klubu w terminie trzydziestu dni od podjęcia uchwały o odwołaniu
lub zawieszeniu.

§25

W  przypadku  powstania  wakatu  w Zarządzie  lub  Komisji  Rewizyjnej  –  władzom  tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia oraz nagrody.

2. Zasady  oraz  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin  uchwalony
przez Zarząd Klubu.

§27

1. W  razie  naruszenia  postanowień  statutu  lub  uchwały  władz  Klubu  –  Zarządowi
przysługuje  – zgodnie  z  regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd  Klubu – prawo
wymierzenia następujących kar:

 upomnienia

 nagany,

 zawieszenia w prawach członka na okres do dwunastu miesięcy,

 inne określone przez Zarząd Klubu, 

 wykluczenia



2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  trzydziestu  dni  od  daty  podjęcia  uchwały  o
ukaraniu.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

 składki członkowskie,

 darowizny i zapisy,

 dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zalecone Klubowi, 

 dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, 

 inne wpływy.

§29

Dla ważności  oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób należących do Zarządu Klubu.

§30

W Klubie obowiązuje zakaz:

1.  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii
prostej,  pokrewieństwa,  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2.  przekazywania  majątku  Klubu  na  rzecz  jego  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w  szczególności  gdy  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych
warunkach;

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



chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,
zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 7

zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§32

1.  Rozwiązanie  sie  Klubu może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  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.    Majątek pozostały po likwidacji Klubu przeznacza się na cel społeczny określony w 
uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Klubu

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa 
o Stowarzyszeniach. 


