
STATUT 

Klubu sportowego „ KLUB KARATE SPORTOWEGO KUMITE ŁÓDŹ” 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „KLUB KARATE SPORTOWEGO KUMITE ŁÓDŹ” i 

posługuje się skrótem KKS KUMITE. 

 

§2 

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności 

województwo łódzkie. Siedzibą klubu jest miasto Łódź. 

 

§3 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. i z tego 

tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. 

 

§4 

Działalność klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do 

niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku klubu. 

 

§5 

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o 

systemie oświaty oraz z własnym statutem. 

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz 

ogólnokrajowych związków sportowych. 

 

§6 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

 

§8 

Celami klubu są: 

1. Promowanie sztuk walki jako sportu oraz sposobu podnoszenia sprawności fizycznej 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 

klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną. 

3. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu. 

4. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

5. Zapewnienia ćwiczącym możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym poprzez 

uczestniczenie w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej oraz 

organizację zawodów sportowych. 



6. Organizowanie zajęć sportowych, imprez sportowych, pokazów, obozów szkoleniowych 

i szkoleniowo-wypoczynkowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 

7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych. 

8. Organizowanie członkom klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań sportowych. 

10. Współpraca z organizacjami i klubami sportowymi oraz organizacjami, 

zainteresowanymi promowaniem sportu; 

 

 

 

§9 

Dla osiągnięcia celów klub: 

1. Organizuje szkolenia sportowe i obozy szkoleniowe. 

2. Organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez 

 powołane do tego organizacje. 

3. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport. 

4. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje 

 z właściwymi organizacjami. 

5. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi. 

6. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne 

 materiały propagandowe. 

7. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe. 

8. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie klubu – prawa i obowiązki 

 

§10 

Klub posiada: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków honorowych, 

c) członków wspierających. 

 

§11 

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych, który: 

a) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację, 

b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez klub, 

c) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu. 

 

§12 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybierany do władz klubu, 

b) uczestniczyć w zebraniach klubu i jego sekcjach, 

c) nosić znaczek klubowy, 

d) poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski 

wobec władz klubu, 



e) korzystać z urządzeń klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i 

uchwał Zarządu, 

f) otrzymywać wynagrodzenie za prace niezwiązane bezpośrednio z obowiązkami, 

kompetencjami wynikającymi ze statutu oraz za pełnione przez niego funkcje w 

strukturach klubu, 

g) reprezentować barwy klubu w imprezach sportowych. 

 

 

 

 

§13 

Do obowiązków członków zwyczajnych klubu należy: 

a) branie udziału w pracach klubu, 

b) przestrzeganie postanowień statutu klubu, regulaminów i uchwał władz klubu, 

c) regularne opłacanie składek członkowskich, 

d) ochrona własności klubu i walka przejawami marnotrawstwa, 

e) godne reprezentowanie barw klubu. 

 

§14 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne zasługi 

dla rozwoju klubu. 

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie klubu na wniosek 

Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. 

4. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje na drodze uchwały 

Walnego Zebrania na wniosek Zarządu klubu. 

 

§15 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

merytorycznie działalnością klubu, która opłaciła składkę członkowską. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w klubie za pośrednictwem swojego 

przedstawiciela. 

 

§16 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

a) korzystania z urządzeń klubu w granicach regulaminów oraz uchwał zarządu, 

b) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez zarząd, 

c) noszenia znaczka klubowego, 

d) udziału w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem prawa wyborczego. 

 

§17 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

a) terminowe spłacanie zadeklarowanej składki, 

b) przyczynianie się do realizacji celów statutowych. 

 

§18 

1. Młodzież w wieku 16-18 lat może być członkiem wspierającym, posiadać prawa 

członka zwyczajnego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa w 

głosowaniu uchwał, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą 

stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 



2.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli 

 ustawowych być członkiem wspierającym, posiadać prawa członka zwyczajnego za 

 wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa w głosowaniu uchwał.  

 

§19 

Członkostwo klubu ustaje na skutek: 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi klubu na 3 m-ce naprzód, 

b) wykluczenia z klubu decyzją zarządu, które może nastąpić w wypadku: 

 - działania na szkodę klubu, 

 - nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów, 

 - nieopłacani składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy, 

c) śmierci. 

d) członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą zarządu z powodu  

 utraty osobowości prawnej, 

e) zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Polską Federację 

 Sportu w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników, 

f) od prawomocnej uchwały w przedmiocie wykluczenia z klubu przysługuje prawo 

 odwołania się do Walnego Zebrania, 

g) zwolnienie, o którym mowa w pkt. e) może być  udzielone po uregulowaniu 

 zobowiązań przyjętych wobec klubu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze klubu 

 

§20 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu. Członkowie klubu biorą udział w 

Walnym Zebraniu bezpośrednio. 

2. W przypadku przekroczenia przez klub liczby 200 członków udział w Walnym 

Zebraniu następuje za pośrednictwem delegatów wybieranych w głosowaniu tajnym 

przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze sekcji. 

3. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych uchwala 

każdorazowo Zarząd klubu przed Walnym Zebraniem. 

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd klubu zawiadamiając o terminie, miejscu i 

planowanym porządku co najmniej 10 dni przed zebraniem 

 

§21 

Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§22 

Do kompetencji walnego zebrania należy: 

a) wybór władz klubu, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków zarządu i komisji rewizyjnej, 

podejmowanie w związku z tym uchwał i udzielenie absolutorium ustępującemu 

zarządowi, 

c) uchwalenie zmian w statucie klubu, 

d) uchwalenie planów działalności klubu i wytycznych do prac zarządu, 

e) uchwalenie regulaminu zarządu i komisji rewizyjnej, 

f) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, 

g) podejmowanie uchwał o likwidacji klubu, 

h) nadawanie tytułu honorowego członka klubu, 



i) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu o nałożonych karach i innych sprawach 

wniesionych prze władze klubu, 

j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków klubu i podejmowanie uchwał 

co do sposobu ich załatwienia. 

 

§23 

Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

½ uprawnionych do głosowania za wyjątkiem uchwał w sprawach nadania lub pozbawienia 

godności członka honorowego klubu, które wymagają większości 2/3 liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

 

§24 

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane: 

a) na żądanie komisji rewizyjnej, 

b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków. 

 

§25 

1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem : 

a) jest najwyższą władzą wykonawczą klubu i składa się z 2-4 (w tym prezesa) członków 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja zarządu trwa 4 lata od 

momentu jej powołania. 

b) kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, działa w jego imieniu i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

 

2. Protokolant jest powoływany w dniu Walnego Zgromadzenia, na początku spotkania, 

spośród obecnych członków. 

 

§26 

1. Zarząd klubu pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez walne zebranie. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Klubu oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu, w tym Prezesa. 

 

§27 

1. Do kompetencji zarządu klubu należy: 

a) kierowanie pracami klubu, 

b) reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

c) realizacja planu działania uchwalonego przez walne zebranie, 

d) zarządzanie majątkiem klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę 

finansową, uchwalanie i zatwierdzanie bilansu, 

e) uchwalanie okresowych planów działalności, 

f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia klubu do innych stowarzyszeń 

sportowych, 

h) przyjmowanie i skreślanie członków klubu, 

i) zwoływanie walnych zebrań, 



j) powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności, 

k) powoływanie społecznych organów opiniodawczo-doradczych zarządu i określanie 

ich zakresu działania w ramach statutu, 

l) wykonywanie czynności nie wymienionych, a nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów klubu, 

m) ustalanie składek członkowskich i wpisowego. 

2. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące. Uchwały zarządu 

zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 

zarządu. 

3. W posiedzeniach zarządu bierze udział przedstawiciel komisji rewizyjnej z głosem 

doradczym. 

 

§28 

Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę dla klubu, zarząd klubu ma prawo 

przyznać członkom następujące wyróżnienia: 

a) pochwała, 

b) dyplom, 

c) nagroda. 

 

§29 

W przypadku powstania wakatu w zarządzie, władzy tej przysługuje prawo dokooptowania 

nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może 

przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.  

 

§30 

1. Komisja rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez walne zebranie. 

1a Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 lata od momentu jej powołania. 

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

3. Członkowie komisji rewizyjnej poza udziałem w walnym zebraniu nie mogą wchodzić 

w skład innych statutowych organów klubu. 

4. W przypadku powstania wakatu w komisji rewizyjnej władzy tej przysługuje prawo 

dokooptowania nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób 

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. 

5. Komisja rewizyjna działa w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin, jeżeli został 

uchwalony przez walne zebranie. 

6. Do ważności uchwał komisji rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej 2 

członków komisji w tym przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów za i 

przeciw, decydujący jest głos przewodniczącego. 

7. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w 

posiedzeniach zarządu klubu. 

 

§31 

Do zadań komisji rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

gospodarczo-finansowej, 

b) składanie sprawozdań walnemu zebraniu oraz wniosków w przedmiocie absolutorium 

wobec ustępującego zarządu, 

c) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowych, 

d) inicjowanie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania, 

e) kontrola działalności sekcji sportowych. 



 

ROZDZIAŁ V 

Sekcje sportowe klubu. 

 

§32 

Zarząd klubu powołuje sekcje sportowe klubu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek, fundusze i rachunkowość klubu. 

 

§33 

Majątek klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§34 

1. Na fundusz klubu składają się: 

a) wpisowe, 

b) składki członkowskie, 

c) dotacje, subwencje, darowizny, dochody z nieruchomości i ruchomości, 

d) opłaty za zajęcia,  

e) dochody z imprez sportowych, 

f) wpływy z ofiarności publicznej. 

2. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zebrania 

Członków.  

 

 

§35 

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb 

prowadzenia rachunkowości określa zarząd klubu. 

 

§36 

Wszelkie postanowienia władz klubu zmierzające do uszczuplenia majątku stowarzyszenia 

wymagają zgody władzy rejestrującej. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana statutu i likwidacja klubu. 

 

§37 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji klubu podejmuje walne zebranie 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do 

głosowania. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez organ nadzorujący. 

 

§38 

W razie rozwiązania klubu, walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną oraz podejmuje 

uchwałę o przeznaczeniu majątku. 

 


