
STATUT 

KLUBU SPORTOWEGO 

„DALIN” 

W MYŚLENICACH 

 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Dalin” zwany w treści Statutu „Klubem”. 

 

 

§ 2 

 
1. Terenem działania Klubu jest Miasto i Gmina Myślenice, 

2. Siedzibą Klubu jest Miasto Myślenice, ul Zdrojowa 7A 

3. Klub posiada własny sztandar, godło, biało – zielone barwy klubowe oraz używa 

pieczęci i odznak organizacyjnych. Wzór godła stanowi załącznik do Statutu. 

 

§ 3 
 

 Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach 

(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. 

o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami), oraz zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) i niniejszego Statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 
Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 4 

 
 Głównym i zasadniczym celem klubu jest rozwijanie kultury fizycznej i sportu 

wyczynowego w środowisku, tworzenie warunków do osiągnięcia tego celu oraz 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 Klub prowadzi nieodpłatną działalność w sferze upowszechniania i ochrony kultury  

poprzez: 

a)  udział  i  współorganizację  imprez  o  charakterze  kulturalno-sportowym, 

b)  tworzenie  warunków  do  edukacji  kulturalnej  i  wychowania  poprzez  sport. 
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§ 5 
 

 Realizacja celów zawartych w § 4 winna następować poprzez: 

1. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych przyjętych                 

i zatwierdzonych przez Zarząd Klubu 

2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu. 

3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych mających na celu promowanie kultury 

fizycznej oraz Klubu. 

4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury 

fizycznej i sportu. 

5. Uczestniczenie w rozgrywkach ligowych, wszystkich szczebli w uprawianych 

dyscyplinach. 

6. Zapewnienie zawodniczkom i zawodnikom należytych warunków do uprawiania 

sportu. 

7. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy 

Myślenice. 

8. Zapewnienie odpowiednich kadr trenersko – instruktorskich. 

 
 

ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 6 

 
 Członkowie Klubu dzielą się na: 

 

1. członków zwyczajnych 

2. członków wspierających 

3. członków honorowych 

4. członków uczestników 

 

§ 7 
 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, niepozbawiona praw 

publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu 

pisemnej deklaracji, zapłaceniu wpisowego, opłaceniu rocznych składek i przyjęciu 

przez Zarząd Klubu. 

 

2. Członkowie zwyczajni mają prawo : 

a. czynne wyborcze po roku członkostwa, 

b. bierne wyborcze po ukończeniu 25-tego roku życia, 

c. uczestniczyć w zebraniach Klubu, 

d. nosić odznakę klubową, 
e. korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego wg zasad określonych                                  

w regulaminie, 

f. brać udział we wszystkich imprezach sportowych organizowanych i 

współorganizowanych przez Klub. 
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§ 8 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje 

pomoc materialno – finansową dla Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

2. Członkowie wspierający, oprócz praw członków zwyczajnych mają prawo : 

a. brać udział w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym, 

b. korzystać z innych uprawnień przyznanych przez Zarząd. 

 

§ 9 
 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Klubu, na 

podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu, 

2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom 

zwyczajnym oraz mają prawo bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez 

Klub oraz są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi posiadają 
stosowną legitymację wydaną przez Klub. 

 

§ 10 

 
1. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

2. Członkowie uczestnicy mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, bez prawa 

udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu i korzystania z biernego i czynnego prawa 

wyborczego. 

 

§ 11 

 
 Członkowie Klubu są zobowiązani do: 

1. działania na rzecz podnoszenia rangi Klubu w środowisku, 

2. przestrzegania postanowień Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz 

stosować się do uchwał Zarządu, 

3. brania czynnego udziału w działalności Klubu, poprzez społeczną pomoc w 

organizowaniu zawodów i innych imprez organizowanych przez Klub, 

4. dbania o powierzony sprzęt sportowy, 

5. terminowego opłacania rocznych składek członkowskich. 

 

§ 12 

 
 Utrata członkowstwa następuje z powodu: 

1. dobrowolnego wystąpienie z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego 

w tej sprawie. 

2. skreślenia z listy członków Klubu, na podstawie podjętej uchwały Zarządu z powodu 

niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 rok. 

3. wykluczenia, na podstawie uchwały Zarządu podjętej w przypadku działania na 

szkodę Klubu lub stałego naruszania Statutu i regulaminów. 

4. zwolnienia udzielonego zawodniczce lub zawodnikowi przez Zarząd Klubu, na 

podstawie przepisów ustalanych przez władze i związki sportowe, odnośnie zmiany 

barw klubowych. 

5. Utrata członkostwa honorowego następuję uchwałą Walnego Zebrania Członków na 

wniosek Zarządu Klubu. 
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§ 13 

 
1. Do uchwały Zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia i zwolnienia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały. 

 

 

§ 14 

 
 Na osobie, która przestała być członkiem, ciąży obowiązek uregulowania wszystkich 

zobowiązań i należności wobec Klubu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Klubu 

 

§ 15 
 Władzami Klubu są: 
 

1.Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd Klubu 

3. Komisja Rewizyjna 

§ 16 

 
 Kadencja trwa 4 lata. 

§ 17 
 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 

 

§ 18 

 
 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 19 
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się, co najmniej 1 raz w roku, po 

zakończeniu roku kalendarzowego i obrachunkowego, do dnia 30 czerwca roku 

następnego i jest zwoływane przez Zarząd na 14 dni przed jego terminem. 

2. Walne Zebranie Członków uchwala regulamin obrad oraz wybiera 

przewodniczącego i komisje problemowe. 

3.    W Walnym zebraniu Członków biorą udział : 

a. Z głosem stanowiącym: 

- Prezesi i Członkowie Honorowi 

- Delegaci wybrani spośród zawodniczeki zawodników KlubuDalin w ilości 1 

delegat na 5-ciu zawodników/ zawodniczek. 

- Pozostali Członkowie Zwyczajni. 

b. Z głosem doradczym 

- zaproszeni Goście 

 

4. Powiadomienie Członków o terminie Walnego Zebrania uznaje się za skuteczne po 

zamieszczeniu komunikatu w lokalnej gazecie i na  stronie internetowej Klubu na 14 

dni przed jego terminem. 
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§ 20 

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1. z własnej inicjatywy, 

2. na żądanie organów ustawowych bądź komisji rewizyjnej, 

3. na pisemne żądanie co najmniej połowy członków Klubu. 

Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na żądanie 

w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 

Zebrania są wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 

 

§ 21 

 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że 

Walne Zebranie podejmie uchwałę o tajności głosowania. 

 

§ 22 

 
Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w I terminie oraz 

bez względu na liczbę obecnych w II terminie. 

 

§ 23 
 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

2. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

3. dokonanie wyboruczłonków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. uchwalanie programów działalności na wniosek Zarządu, 

5. rozpatrywanie odwołań  od uchwał Zarządu, 

6. uchwalanie zmian Statutu i regulaminów na wniosek Zarządu, 

7. nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu, 

8. podjęciu uchwały o rozwiązaniu Klubu, przeznaczeniu majątku i powołaniu 

likwidatora. 

9. dokonanie wyboru Prezesa. 

 

 

 

§ 24 

 
1. Zarząd Klubu składa się z3 do 7członków, w tym Prezesa Zarządu,wybieranych 

przez Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesów i 

Sekretarza. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje całokształtem prac Zarządu. 

 

 

 

§ 25 

 
  Do kompetencji Zarządu należy: 

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



 6

2. Kierowanie całokształtem działalności Klubu. 

3. Dysponowanie majątkiem i funduszami oraz zaciąganie zobowiązań finansowych 

oraz zawieranie umów cywilno – prawnych w imieniu Klubu. 

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 

5. Przygotowywanie projektów zmian Statutu i regulaminów oraz innych projektów 

ustaw dla Walnego Zebrania Członków. 

6. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

7. Rozstrzyganie sporów wynikłych na tle działalności Klubu. 

8. Uchwalanie wysokości wpisowego, ustanawianie wysokości składek 

członkowskich i innych świadczeń na rzecz Klubu. 

9. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych. 

10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 

11. Zawiadamianie organów ustawowych o zmianach dotyczących Klubu, oraz 

udzielanie wyjaśnień. 
12. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu do Związku. 

 

§ 26 

 
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy członków, w tym prezesa lub upoważnionego członka Zarządu. 

2. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa. 

 

§ 27 

 
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu 

Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze 

Statutem. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu podejmuje Zarząd 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu 

3. Zawieszony lub odwołany członek Zarządu ma prawo wniesienia odwołania do 

walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały 

 

§ 28 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków 

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

oraz sekretarza. 

 

§ 29 

 
  Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola gospodarki finansowej Klubu 

2. kontrola zgodności ze Statutem całokształtu działalności Klubu 

3. prawo opiniowania projektów uchwał Zarządu przedkładanych na Walne Zebranie 

Członków, 

4. wnioskowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

§ 30 

 



 7

  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, w tym 

przewodniczącego. 

 

§ 31 

 
  Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 
Uzupełnianie składu władz 

 

 

§ 32 

 
  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje w trakcie kadencji prawo 

uzupełnienia swego składu z chwilą zdekompletowanie z tym, że liczba ta nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków, pochodzących z wyboru. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 
Sekcje sportowe 

 

§ 33 

 
  Działalność sportową Zarząd realizuje poprzez organizację sekcji sportowych 

w poszczególnych dyscyplinach. 

 

§ 34 

 
  Władzami sekcji są : 
 

1. Walne Zebranie Członków Sekcji 

2. Zarząd Sekcji 

 

§ 35 

 
  Sekcja sportowa działa na podstawie Regulaminu Sekcji uchwalonego przez 

Zarząd Klubu. Projekt Regulaminu na posiedzenie Zarządu przedkłada Zarząd Sekcji. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
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Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 36 

 
  Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa będące 

własnością Klubu. 

 

§ 37 

 
  Na fundusze Klubu składają się: 
1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

2. dotacje 

3. darowizny, zapisy i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych 

4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz dochody z działalności 

gospodarczej mającej na celu wspomaganie realizacji zadań statutowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 
Sposób i zasady reprezentowania Klubu 

 

§ 38 

 
  Do występowania w imieniu Klubu na zewnątrz uprawniony jest Zarząd 

Klubu, reprezentowany przez upoważnione osoby. 

 

§ 39 

 
  Przy składaniu w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i 

obowiązków majątkowych niezbędnym jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

 
Postanowienia końcowe 

 

§ 40 

 
  Klub może przystąpić do Związku Stowarzyszeń. 
 

§ 41 

 
Zmiany Statutu mogą być dokonywane przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 42 
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1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu musi określać przeznaczenie majątku oraz powoływać 
likwidatorów Klubu spośród członków Zarządu. 

 

          § 43 

 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

prawne powszechnie obowiązujące. 

 

 

 
Tekst  jednolity  Statutu 

uchwalony  na  Walnym   

Zebraniu  Członków 

w dniu  18 marca  2021 r. 

Uchwała  nr  2/2021 

 

 


