STATUT

KLUBU SPORTOWEGO
GAESHI JUDO KRAKÓW

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 27.12.2019 r.

1. Nazwa, teren działania i charakter prawny
§1
1. Klub Sportowy GAESHI JUDO Kraków zwany w dalszej części statutu „Klubem”, jest
stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, rodziców i opiekunów prawnych w/w dzieci i
sympatyków Klubu.
2. Klub może posługiwać się nazwą skróconą w formie KS GAESHI.
§2
Terenem działania Klubu jest cała Polska, a siedzibą Klubu jest miasto Kraków.
§3
Klub jest stowarzyszeniem podlegającym ewidencji w Urzędzie Miasta Krakowa
oraz posiada osobowość prawną.
§4
Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.
§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§6
1. Klub jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.
2. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy ogółu członków.
3. Klub może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym
dochód uzyskany z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
4. Klub może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników do prowadzenia swojej działalności.
5. Do obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego
organizację i zakres działania.
§7
1. Klub może należeć do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
działających w zakresie kultury fizycznej, opieki, edukacji, nauki i wychowania dzieci i
młodzieży a także współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi dla realizacji swoich celów.
2. Klub może realizować swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół,
radami szkół, innymi klubami sportowymi, władzami samorządowymi i związkami
sportowymi.
3. Klub może organizować na terenie współpracujących szkół sekcje sportowe judo. Nie są
one jednostkami terenowymi w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach a jedynie
sekcjami sportowymi Klubu.

2.Cele i środki działania
§8

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
1) prowadzenie szkolenia sportowego w judo,
2) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
3) wdrażanie dzieci do uprawiania sportu,
4) zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
5) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
6) wyszukiwanie i wyselekcjonowanie uzdolnionych sportowo dzieci,
7) wszechstronne przygotowanie sportowe, które umożliwi dzieciom podjęcie treningu
sportowego na poziomie ukierunkowanym w dowolnej dyscyplinie sportu,
8) wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników w judo,
9) organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
10) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
11) dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
12) popularyzowanie zasad sportowej rywalizacji ze szczególnym uwzględnieniem zasady
fair play,
13) upowszechnianie wiedzy o zdrowotnych walorach aktywności sportowo – rekreacyjnej, a
w szczególności treningu judo,
14) rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i sportem, a w
szczególności judo,
15) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu,
16) propagowanie zdrowotnych i wychowawczych funkcji judo.
§9

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
a) planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu wieloletniego i systematycznego szkolenia
sportowego z zakresu judo na różnych poziomach zaawansowania,
b) przygotowywaniu dzieci do szkolenia sportowego z zakresu judo poprzez różnorodne
formy aktywności ruchowej,
c) organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży także z
niepełnosprawnością, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
z wykorzystaniem zdrowotnych walorów judo,
d) organizowaniu imprez i zawodów sportowych także dla osób niepełnosprawnych,
e) uczestniczeniu w imprezach i zawodach krajowych i międzynarodowych także dla osób
niepełnosprawnych,
f) uczestniczeniu w szkoleniach, konsultacjach i obozach krajowych i zagranicznych,
g) organizowaniu pikników i festynów o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
h) organizowaniu obozów, szkoleń i konsultacji sportowych oraz kolonii i wyjazdów o
charakterze rekreacyjno-sportowym oraz integracyjnym,
i) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,
j) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielaniu
wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
k) utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu,
l) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
2) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
a) organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych bazujących na treningu
ogólnorozwojowym judo dla dzieci i młodzieży, w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej,

b) prowadzeniu zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem utylitarnych
i zdrowotnych walorów judo,
c) organizowaniu i prowadzeniu zajęć i kursów z zakresu samoobrony,
d) organizowaniu imprez i zawodów sportowych wraz z organizacją zakwaterowania i
wyżywienia dla uczestników,
e) uczestniczeniu w imprezach, zawodach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych,
f) organizowaniu targów, seminariów, szkoleń, wystaw, festynów, pikników, pokazów
związanych z kulturą fizyczną,
g) organizowania imprez okolicznościowych dla członków i sympatyków klubu,
h) organizowaniu specjalistycznych obozów, szkoleń i konsultacji sportowych,
i) organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie, kolonii i obozów o charakterze
rekreacyjnym, rekreacyjno-sportowym i sportowym.
3) prowadzenie promocji klubu i dyscypliny,
4) zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do treningów i uprawiania Judo, oraz
innych rzeczy i praw służących do realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
5) umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry szkoleniowej Klubu i
wolontariuszy Klubu,
6) umożliwienie udziału kadry szkoleniowej w imprezach sportowych, seminariach,
sympozjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych związanych ze sportem i kulturą
fizyczną.

3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele oraz inne
osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą składkę członkowską i zostaną przyjęci
przez Zarząd Klubu.
Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
● uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniami w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
● zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
● uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub
● korzystania z wszystkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu
● korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu
§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla
Klubu.

§13
Członkowie wspierający mają prawo do:
● uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Klubu
● zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu
● korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu
§14
Do obowiązków członków Klubu należy:
● branie czynnego udziału w działalności Klubu
● przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu
● godne reprezentowanie barw Klubu
● płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie
Klubu
§15
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w
Klubie, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia
uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z
listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną.
2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej sześciu
miesięcy,
c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po
uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
d) działania przez członka na szkodę Klubu.
3) rozwiązania się Klubu.

4. Struktura organizacyjna
§16
Władzami Klubu są:
● Walne Zebranie Klubu
● Zarząd
● Komisja rewizyjna
1. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
3. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w
głosowaniu tajnym.
§17
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do
roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie
do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile
termin ten był podany w zawiadomieniu.
§18
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 21 ust. 2 niniejszego
statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których
zostało zwołane.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
● uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
● rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
● uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
● wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
● podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu
● ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
● rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Klubu
§19
1. Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy
spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
działającemu wspólnie z Sekretarzem
§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
● reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
● wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
● uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
● powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
● przyjmowanie i skreślanie członków
● zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
● składanie sprawozdań z działalności Klubu

§21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu
Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź
w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego
Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu
§22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu.
Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Klubu
§23
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
● przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
● wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia
● składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi
● składanie zastrzeżeń w stosunku projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
● występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu lub Zarządu
§24
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w
inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych
do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Klubu w terminie do 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu
§25
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

5. Majątek i fundusze Klubu
§26
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
a) składki członkowskie i świadczenia członków wspierających,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) dochody z majątku Klubu,
e) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
3. Majątek, o którym mowa w pkt 1-2 może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych.
§27
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni
indywidualnie: Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz.

6. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§28
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na
Walnym Zebraniu Klubu.
§29
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa
organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o
wykreślenie Klubu z ewidencji.

