(Załącznik do Uchwały nr 3/10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Orlika Wilki z dnia 15.10. 2016 r.)

STATUT
STOWARZYSZENIA

„BABIOGÓRSKIE CENTRUM SPORTU W ZAWOI”

Tekst ujednolicony obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.
1. Po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 1/02/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Klubu odbytego w dniu 24 lutego 2015 r.
2. Po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 8/03/2015 IV
Sprawozdawczego „Klubu Orlika Wilki” z dnia 28 marca 2015 r.

Walnego

Zebrania

3. Po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 3/10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Klubu Orlika Wilki z dnia 15 października 2016 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi”, zwane w dalszej części
Statutu „Klubem”.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Zawoja.
§3
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym zgodnie z przepisami prawa:
a) ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
b) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
i o wolontariacie,
c) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

pożytku

publicznego

§4
Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne, turystyczne, i inne w zależności od
zapotrzebowania społecznego na terenie swojego działania.
§5
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu
sprawności fizycznej, psychofizycznej, wychowania prozdrowotnego i ekologicznego, współpracy,
przyjaźni i wychowania w pokoju.
§6
Klub może posiadać sztandar, logo i odznaki organizacyjne oraz używać pieczątki i druków
firmowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków”.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Cele Klubu:
1. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
turystyki oraz zdrowego i ekologicznego trybu życia.
2. Planowanie i organizowanie życia sportowego, sportowo – rekreacyjnego i sportowo –
kulturalnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie w oparciu o obiekty sportowe Gminy
Zawoja.
3. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanej
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
4. Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych.
5. Przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach na różnych szczeblach rozgrywek
i w różnych dyscyplinach sportowych.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
wszystkich przedsięwzięć Klubu.
8. Pomoc dzieciom i młodzieży w ich rozwoju:
a) fizycznym – poprzez doskonalenie własnej sprawności fizycznej, opanowanie
umiejętności sportowych, nauczanie unikania kontuzji, kształtowanie przyzwyczajeń
higienicznych i zdrowotnych,
b) moralno-społecznym – poprzez wyrabianie umiejętności współpracy w zespole
w kontekście rywalizacji sportowej oraz wdrażanie sportowych standardów zachowania
się poprzez stosowanie zasady „fair play”,
c) psychicznym – poprzez nauczanie sprawowania kontroli nad własnymi emocjami,
rozwijanie poczucia własnej wartości i zachowań empatycznych w stosunku do innych.
9. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy jakości oraz masowości
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.
11. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób
na terenie działania Klubu.
12. Oddziaływanie na opinię publiczną Gminy na rzecz włączania się społeczności lokalnych
w działania mające na celu poprawę kondycji kultury fizycznej oraz zdrowego
i ekologicznego stylu życia wszystkich mieszkańców.
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§9
Środki działania:
1. Współpraca z innymi klubami sportowymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi,
instytucjamikrajowymi i zagranicznymi zajmującymi się sportem, zdrowiem, turystyką,
ekologią i kulturą w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania
sportu, rekreacji oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i emocjonalno-społecznego.
2. Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych, koniecznych dla
szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.
3. Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych na zasadach określonych przez
szczegółowe regulaminy poszczególnych związków sportowych.
4. Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych bez ograniczenia miejsca
zakwaterowania.
5. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i kulturalno-sportowych, rekreacyjnych,
ekologiczno-prozdrowotnych i turystycznych.
6. Inicjowanie i realizowanie programów promujących zdrowy, sportowy styl życia oraz
organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju infrastruktury sportowej
Gminy.
7. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną,
regionalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych oraz
podejmowanie działań promujących cele Klubu.
§ 10
Do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych
prawem.
§ 10a
Klub może prowadzić działalność odpłatną w następującym zakresie:
1) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
2) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
3) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z),
4) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
5) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
6) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
7) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
8) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Klub zrzesza członków:
1.
2.
3.
4.

zwyczajnych,
uczestników,
honorowych,
wspierających.
§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcypowyżej 16 rokużycia,
zamieszkali w kraju i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej
deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być małoletni obywateledo 16 roku życia – za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa,
zasłużone dla rozwoju sportu i Klubu. Godność członka honorowego, na wniosek Zarządu
Klubu, nadaje Walne Zebranie Członków.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające
rzeczowo lub finansowo działalność Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 13
Prawa członków Klubu:
1. Prawa pełnoletnichczłonków zwyczajnych:
a) bierne i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu,
b) prawo uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach oraz szkoleniach
sportowych,turystycznych i innych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c) prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w zakresie określonym
odpowiednimi regulaminami,
d) prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach Klubu, noszenia odznaki
i legitymacji członkowskiej.
2. Członkowie zwyczajni niepełnoletni (od 16 do 18 roku życia) mają wszystkie prawa
członków zwyczajnych pełnoletnich z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
3. Prawa członków uczestników:
a) małoletni poniżej 16 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu dla członków uczestników.
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4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
5. Prawa członków wspierających:
a) zgłaszanie postulatów dotyczących działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz
sposobu wykorzystania wsparcia dla Klubu jako całości.
b) branie udziału w imprezach klubu na zasadach określonych w regulaminie danej
imprezy,
c) korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez
gospodarzy danego obiektu.
§ 14
Obowiązki członków Klubu:
1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązanie są do:
a) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Klubu,
b) dbania o dobre imię Klubu,
c) popierania i czynnego realizowania celów Klubu,
d) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu
wydanych na podstawie Statutu,
e) opłacenia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu jako całości,podnoszenia jego poziomu
organizacyjnego i rekreacyjno-sportowego oraz prestiżu społecznego,
b) przestrzegania Statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych oraz przepisów
obowiązujących w sporcie,
c) prowadzenia działań na rzecz upowszechniania rekreacji, sportu, ekologicznego i
prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązków członkowskich.
4. Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń
rzeczowych lub finansowych.
§ 15
1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) skreślenia przez Zarząd za nieopłacanie składek przez okres 3 miesięcy, mimo
pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał władz, regulaminów
wewnętrznych, działanie na szkodę Klubu oraz naruszanie przepisów obowiązujących w
sporcie.
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2. Od decyzji o wykluczeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Członków, które decyzję w tej sprawie podejmuje na najbliższym
posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§ 16
Władzami Klubu są:
d) Walne Zebranie Członków,
e) Zarząd Klubu,
f) Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
2. Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub
jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 18
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w I terminie lub bez
względu na liczbę obecnych – w II terminie.
2. II termin Walnego Zebrania Członków może odbyć się w tym samym dniu, nie wcześniej
jednak niż po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego terminu I.
3. Uchwały władz wybieralnych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy składu.
4. W przypadku ustąpienia członka władz wybieralnych w czasie trwania kadencji, władzom
tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego
z wyboru.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia
członków pisemnie lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem, na co najmniej 2 tygodnie
przed terminem obrad.
§ 19
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd corocznie
jako walne zebranie sprawozdawcze, a co cztery lata jako walne zebranie sprawozdawczo –
wyborcze.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
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a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od wpływu
wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 21
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
1. uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
4. wybór władz Klubu,
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej,
8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
9. rozwiązanie Klubu.
§ 22
1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2
miesiące.
3. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją mogą
otrzymywać wynagrodzenie.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. przyjmowanie nowych członków,
4. podejmowanie uchwał o utracie członkostwa,
5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
6. występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8. uchwalanie kalendarza sportowego i planów działania,
9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji sportowych,
10. rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Klubu.
11.
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§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) coroczna kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej,
b) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Klubu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KLUBU
§ 25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny,
c) spadki,
d) zapisy,
e) dochody z własnej działalności,
f) dochody z majątku Klubu,
g) ofiarność publicznej,
h) dotacje i dofinansowania.
§ 26
1. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Klubu w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: podpis
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.
3. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Klubu wymagany jest jeden
podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd
Klubu – samodzielnie.
4. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
§ 27
Klub może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego, pod warunkiem, że nadwyżkę przychodów nad kosztami
przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.
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§ 28
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania 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 bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 29
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel przeznaczenia majątku.

Zawoja, 15.10.2016 r.

Protokolant
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

………………..………………………………………
(Katarzyna Włosiak)

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

……………………………………………………………
(Krzysztof Jordanek)
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