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STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „DRUKARZ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Drukarz”, zwany dalej Klubem
§2
Terenem działania i siedzibą władz Klubu jest m.st. Warszawa
§3
Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie-prowadzących działalności gospodarczej i posiadającym osobowość prawną.
§4
Klub działa zgodnie ze statutem, uchwałami i decyzjami swoich władz oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
§5
1.Klub może współpracować z innymi organizacjami społecznymi i osobami prawnymi oraz
może być członkiem innych organizacji zajmujących się kulturą fizyczną w kraju i za granicą.
Klub jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności
dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.
Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§6
Klub używa godła, barw, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II
Cel i kierunki działania
§7
1.Celem Klubu jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród młodzieży i mieszkańców Warszawy.
Stałe podnoszenie poziomu sportowego
Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenie.
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
1.Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych.
Utrzymywanie i rozbudowę obiektów i urządzeń sportowych.
Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji masowej.
Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu.
Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi
w zakresie realizacji zadań statutowych.
Podejmowanie innych, niewymienionych w pkt 1–5, czynności zgodnych z przepisami prawa,
zmierzających do realizacji celów statutowych.
Kształtowanie wśród członków Klubu patriotyzmu i zasad moralnych.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych.
Członków wspierających.
Członków honorowych.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§10
Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
1.Osoba pełnoletnia.
Osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów praw3

nych.
§11
Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
a)Biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego, z tym że małoletni z
ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.
Korzystania z lokali Klubu oraz urządzeń sportowych i sprzętu, będącego własnością Klubu,
na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
Posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu.
Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej działalności.
Korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Klub prowadziłby dla swoich członków.
Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.
§12
1.Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, wspierająca finansowo lub w inny sposób działalność dla dobra i rozwoju Klubu.
Członkowie wspierający mogą korzystać z głosu doradczego oraz następujących praw:
a)Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.
Korzystania z lokali Klubu oraz urządzeń sportowych i sprzętu, będącego własnością Klubu,
na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
Posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu.
Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej działalności.
Korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Klub prowadziłby dla swoich członków.
Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.
§13
1.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie
zasłużonym dla Klubu.
Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek
członkowskich.
§14
Do obowiązków członka Klubu należy:
1.Dbanie o dobro i rozwój Klubu.
Chronienie własności i majątku Klubu.
Branie czynnego udziału w pracach na rzecz Klubu.
Terminowe opłacanie składek członkowskich.
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§15
1.Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a)Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Klubu.
Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
trzech miesięcy.
Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu za działalność na szkodę Klubu.
W przypadku śmierci.
2.Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
§16
W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał władz, na członka Klubu
mogą być nakładane kary, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu. Od decyzji Zarządu o nałożeniu kary przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu
30 dni.
§17
1.Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji zadań statutowych mogą otrzymywać
wyróżnienia i nagrody.
Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział IV
Władze Klubu
§18
1.Władzami Klubu są:
a)Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu
Klubu.
Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą
większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
§19
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nad5

zwyczajne.
Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na 2 lata, sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej.
Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie.
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu u Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu
oraz udzielanie upoważnień Zarządowi do działania w określonych sprawach.
§21
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1.z głosem stanowiącym członkowie Klubu wymienieni w §11 i w §13 statutu,
z głosem doradczym – członkowie wspierający y zaproszeni goście.
§22
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§23
O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§24
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a)z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.
2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30
dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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§25
1.Zarząd Klubu składa się z 5–7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd może dokooptować na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba osób pochodzących z wyboru nie może
być mniejsza niż 50% plus 1 całego składu Zarządu.
Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, 1–3 Wiceprezesów i sekretarza.
Zarządowi przysługuje prawo odwołania Prezesa Zarządu większością głosów przy obecności
minimum 50% plus 1 członków składu Zarządu.
§26
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu.
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
Podejmowanie uchwał w sprawach działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Ustalanie zasad zmiany barw klubowych.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Powołanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności sekcji sportowych.
Przyjmowanie, skreślanie oraz nagradzanie i karanie członków Klubu.
Zarządzanie majątkiem Klubu.
Inne działania związane z bieżącą działalnością Klubu.
§27
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu
Członków Klubu.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§28
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności merytorycznej i finansowej,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu wydawanie zaleceń oraz
żądania wyjaśnień,
zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz składania sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo
brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
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Rozdział V
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa
§29
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze
§30
1.Na fundusze składają się:
a)wpisowe i składki,
wpłaty z działalności statutowej,
wpływy z majątku Klubu,
dotacje, darowizny i zapisy,
inne dobrowolne wpłaty i wpływy na działalność Klubu,
dochody z imprez i zawodów sportowych własnych i zleconych,
inne wpływy z działalności statutowej przeznaczone na działalność Klubu.
2.Klub nie może:
a)udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków, członków organów, pracowników Klubu, a także osób będących ich bliskimi,
przekazywać majątku na rzecz członków Klubu, organów lub pracowników Klubu,
wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
wynika ze statutowego celu organizacji.
3.Do osób bliskich, o których mowa w ust. 2 pkt a i c, zalicza się:
a)krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
osobe związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.
§31
Zarząd Klubu gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§32
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich
sprawach majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i jednego upoważnionego członka Zarządu.
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§33
Zarządzanie majątkiem Klubu należy do jego Zarządu w oparciu o obowiązujące przepisy
prawne.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§34
Zmiany statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ci najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w I terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
§35
1.Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek Klubu.
Likwidator, po zakończeniu działalności, występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem i
wykreślenie Klubu z ewidencji.
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