TEKST JEDNOLITY
STATUTU
KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO

I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem.
§2
Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar całego kraju.
§3
Klub posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§4
Klub działa zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze
fizycznej oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
§5
Klub w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami
zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej i sportu, a szczególnie sportu tenisowego.
§6
Klub posiada własne barwy i logo oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
II
Cel i środki działania
§7
Celem Klubu jest:
1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
2. popularyzacja i rozwój sportu tenisowego;
3. organizowanie współzawodnictwo sportowego.
§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie sekcji tenisowej;
2. organizowanie imprez sportowych;
3. uczestnictwo w imprezach sportowych;
4. prowadzenia szkolenia gry w tenisa.

§9
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem przeznaczenia całości
wygospodarowanego zysku na działalność statutową, o której mowa w § 7 i § 8 niniejszego
statutu.
2. Przedmiotem działalności Klubu jest:
1) sprzedaż detaliczna odzieży (54.42.Z);
2) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z);
3) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (52.48.D);
4) restauracje (55.30.A);
5) pozostałe placówki gastronomiczne (55.30.B);
6) bary (55.40.Z);
7) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
8) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71.40.Z)
9) reklama (74.40.Z)
10) działalność stadionów i innych obiektów sportowych (92.61.Z)
11) Pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z)
12) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)
III
Członkowie Klubu
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która:
1. złoży pisemną deklarację Zarządowi Klubu;
2. uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu;
3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
§ 12
Członkiem Klubu mogą być również osoby małoletnie za zgodą przedstawicieli ustawowych
bez prawa do udziału w głosowaniach na walnych zebraniach i korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego.
1.
2.
3.
4.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Klubu po spełnieniu warunków, o których mowa w punktach 1-3 § 11.
Członek wspierający opłaca składkę, której minimalną wysokość określa Zarząd
Klubu.
Osoby prawne działają w klubie poprzez swojego przedstawiciela.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do
organów Klubu.

§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne
zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu
na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członkowie Klubu zobowiązani są:
1. aktywnie działać na rzecz Klubu;
2. przestrzegać statutu Klubu i decyzji władz Klubu;
3. opłacać składki członkowskie z wyjątkiem członków honorowych (§ 14 pkt 4).
§ 16
Członkostwo Klubu ustaje w wypadku:
1. rezygnacji z członkostwa złożonej pisemnie do Zarządu Klubu;
2. zmiany barw klubowych przez zawodnika;
3. śmierci członka;
4. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu w wypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nie przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Klubu,
c) nie opłacania składek członkowskich
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje wykluczonemu prawo do
wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia
pisma o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie miesiąca
od dnia wniesienia odwołania. Walne Zgromadzenie uchyli decyzję Zarządu w
przedmiocie wykluczenia w przypadku, gdy zapadła ona bez uzasadnionej podstawy
określonej w pkt a)-c);
IV
Władze Klubu
§ 17
1.
a)
b)
c)
d)
2.

Władzami Klubu są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Sąd Koleżeński,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się
wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym.

§ 18
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 19
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd
Klubu przynajmniej raz w roku.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Klubu.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Klubu.
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.
7. Nadawanie godności członka honorowego.
8. Rozpatrywanie odwołań członków o ich wykluczeniu.
§ 21
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. członkowie Klubu, o których mowa w § 11, § 12 pkt a i § 14 – z głosem stanowiącym;
2. członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§ 22
1. O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Klubu
zawiadamia co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. O porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Klubu zawiadamia
delegatów co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.
2. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1 Zarząd zwołuje kolejne Walne
Zgromadzenie Członków, które posiada zdolność do podejmowania uchwał bez
względu na liczbę obecnych członków Klubu.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy
Zarządu Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej połowy
członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w
terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami objętymi
porządkiem obrad.
§ 25
Zarząd Klubu liczy do 5 członków i składa się z Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków
Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu.
5. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych
działających na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd Klubu.
6. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z działalności stowarzyszenia a nie
zastrzeżonych do kompetencji innych jego władz.
7. Podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do zawodników.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka.
9. Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu tytułu członka wspierającego Klub.
10. Opracowanie regulaminu działania Zarządu.
11. Podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych terminach, co najmniej raz na 3
miesiące.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin określający podział
obowiązków członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków. Przy równej ilości głosów przeważa głos Prezesa.
4. Zarząd może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosek o odwołanie
członka Zarządu na skutek jego długotrwałej nieobecności.
§ 28
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu decyzje w sprawach nie cierpiących
zwłoki może podjąć Prezes Zarządu.
2. Wszystkie decyzje podjęte pomiędzy posiedzeniami Zarządu muszą być
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków w tym:
- przewodniczącego,
- zastępcy przewodniczącego
- sekretarza
2. Komisja Rewizyjna Klubu ma obowiązek przeprowadzić, co najmniej raz w roku
kontrolę całokształtu działalności Klubu i odbyć protokołowane posiedzenie.
3. Komisja Rewizyjna Klubu ma prawo występować do Zarządu Klubu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
4. Komisja Rewizyjna Klubu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków
sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Klubu w czasie trwania kadencji
brakujących członków Komisji dobiera Przewodniczący Komisji.

§ 30
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym:
- przewodniczącego;
- zastępcy przewodniczącego;
- sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie spraw powstałych w
obrębie Klubu wniesionych do Sądu Koleżeńskiego przez członków, działaczy,
trenerów i zawodników.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego odwołania można składać wyłącznie do Walnego
Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku ustąpienia Członków Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji
Zarząd może uzupełnić skład w ilości nie większej niż dwóch członków.

V
Nagrody i wyróżnienia
§ 31
Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny zawodników,
trenerów, instruktorów i działaczy.
§ 32
Zarząd może występować o nadanie odznaczeń zawodnikom, trenerom, instruktorom i
działaczom.
§ 33
Rodzaj nagród i wyróżnień określa regulamin Klubu.
VI
Kary
§ 34
1. Zarząd ma prawo nakładania kar na:
a) członków Klubu,
b) zawodników,
c) trenerów i instruktorów (jeżeli są członkami Klubu).
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, zasady i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
Klubu uchwalony przez Zarząd oraz Kodeks Postępowania Zawodnika.
VII
Majątek i fundusze Klubu
§ 35
Na fundusze Klubu składają się:
1.
Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
2.
Dotacje,

3.
4.
5.

Składki członków Klubu,
Darowizny,
Inne wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Klubu.

§ 36
W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów
statutowych Klubu, może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 37
1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych i niemajątkowych Klubu w przypadku Zarządu
wieloosobowego wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa
Zarządu
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa pracownikom Klubu do składania oświadczeń
majątkowych.

VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 39
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Klubu.

