STATUT
KLUBU SPORTOWEGO LEGIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie pn. „Klub Sportowy Legia”, zwane dalej „Klubem”, działa w
szczególności na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz
postanowień niniejszego statutu.
Klub jest dobrowolną organizacją środowiskową i może używać nazwy skróconej
„KS Legia”.

§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest
miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest klubem w rozumieniu art. 3 ustawy o sporcie i z tego tytułu
podlega wpisowi do rejestru oraz posiada osobowość prawną.
2. Klub powołany jest na czas nieograniczony.
3. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
Klubu oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

§ 4
1. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych.
2. Klub może współpracować z krajowymi organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami.

§ 5
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników oraz prowadzić biuro.

§ 6
1. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II
Cel i środki działania
§ 7
1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
a) organizacja, popularyzacja i rozwój różnych form sportu, w szczególności: gimnastyki,
podnoszenia ciężarów, zapasów oraz innych dyscyplin sportowych,
b) upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych,
c) zapewnienie prowadzenia ciągłości szkolenia sportowego z różnymi grupami
wiekowymi dzieci i młodzieży,
d) zapewnienie członkom Klubu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
e) reprezentowanie interesów członków Klubu w zakresie uprawiania sportu,
f) zainteresowanie władz państwowych i samorządowych oraz różnych instytucji i
podmiotów gospodarczych rozwojem sportu celem pozyskania wsparcia materialno
– finansowego dla realizacji celów i zadań statutowych,
g) podejmowanie działań zmierzających do promowania i popularyzacji idei obronności
kraju,
h) wychowanie młodzieży w duchu „fair play”.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i
polepszenie stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej,
c) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego – organizowanie zawodów,
zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
d) prowadzenie zajęć treningowych w celu realizacji programu szkolenia,
e) organizowanie konsultacji oraz zgrupowań sportowo – rekreacyjnych,
f) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Klubu,
g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad „fair play” oraz osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej
poprzez sport,
i) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez sport.
3. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku
publicznego
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
5. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. W ramach działalności gospodarczej Klub może:
a) szkolić oraz doskonalić kadry trenersko – instruktorskie oraz sędziowskie,
b) wydawać książki, czasopisma, broszury związane z celami Klubu.
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Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 8
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 9
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających.
2. Przyjęcia w poczet członków Klubu, w tym także w poczet członków wspierających,
dokonuje Zarząd Klubu Uchwałą wymagającą większości, co najmniej 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Klubu nie później niż w 90 dni po
złożeniu pisemnej deklaracji.
4. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
5. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do18 lat.
6. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację
Klubu, stają się jego członkami zwyczajnymi.
7. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być jedynie członkami uczestnikami Klubu za
zgodą ich przedstawicieli ustawowych z zastrzeżeniem braku czynnego i biernego
prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 10
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestnictwa oraz głosowania na Walnym Zebraniu Klubu,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
c) zgłaszania opinii i postulatów do rozpatrzenia przez władze Klubu,
d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
e) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
f) korzystania z pomocy Klubu w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek.

§ 11
1. Członkiem uczestniczącym Klubu może być każda osoba fizyczna, w tym małoletni
poniżej 16 lat.
2. Członkowie uczestniczący mają prawo:
a) być obecni na Walnym Zebraniu Klubu,
3

b) zgłaszania wniosków do rozpatrzenia przez władze Klubu,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
d) udziału w imprezach organizowanych przez Klub,
e) korzystania z pomocy Klubu w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych.
3. Członkowie uczestniczący mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek.

§ 12
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu oraz akceptująca cele i
sposoby działania Klubu.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie uczestniczący.
4. Zakres i formy wspierania działalności Klubu przez członka wspierającego określone są
w wyniku porozumienia zawartego między Członkiem wspierającym i Zarządem Klubu.

§ 13
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
c) rozwiązania się Klubu,
d) skreślenia.
2. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Zarząd w przypadku:
a) umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu lub nieprzestrzegania
uchwał władz Klubu,
b) uchylania się od udziału w pracach Klubu przez okres jednego roku,
c) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres
przekraczający sześć miesięcy.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, podając jego przyczyny i
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za
pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej Uchwały.
Odwołanie, zawiesza uchwałę Zarządu i jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Klubu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Klubu
§ 14
1.

Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie Klubu,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zabranie Członków w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów.
2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej
niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata.
4. Absolutorium Członkom Zarządu udzielane jest w głosowaniu tajnym.

§ 16
O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Klubu
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków, o ile drugi termin był podany w
zawiadomieniu.

Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu. Walne Zebranie Klubu może być
zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd raz w roku,
jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
umieszcza się w siedzibie Klubu, na jego stronie www, a także przekazuje członkom
drogą elektroniczną.
2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
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§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie zmian Statutu,
b) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
c) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wybieralnych władz Klubu,
e) podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) podejmowanie Uchwał o przynależności Klubu do innych organizacji,
h) przyjęcie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Zarząd
§ 19
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Klubu zgodnie z
Uchwałami Walnego Zebrania Klubu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w
jego imieniu.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Wyboru Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika,
dokonują członkowie Zarządu ze swego składu.
3. Prezes Klubu kieruje pracami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
b) kierowanie bieżącą pracą Klubu,
c) realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Klubu,
d) zarządzanie majątkiem Klubu,
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa w Klubie,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu.

Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
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§ 22
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu wraz z oceną działalności
Klubu i Zarządu Klubu,
f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Klubu o udzielenie absolutorium Zarządowi
g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w
razie jego bezczynności.

§ 23
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego
przez Walne Zgromadzenie Klubu regulaminu.

Wyróżnienia i kary
§ 24
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez
Zarząd.

§ 25
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał władz Klubu Zarządowi
przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków,
prawo wymierzania następujących kar:
a)
b)
c)
d)

upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
skreślenia.

2. Od Uchwały Zarządu o ukaraniu kara określoną w § 25 ust. 1 lit a, b i c, członkowi
Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30
dni od otrzymania Uchwały o ukaraniu wraz z jej uzasadnieniem.
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Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
a) składki członkowskie i świadczenia członków wspierających,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z majątku,
e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) wpływy z działalności gospodarczej, w tym ze sponsoringu,
2. Środki pieniężne przechowywane są na koncie Klubu.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje
Zarząd.
5. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Sposób reprezentacji
§ 27
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Klubu wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów oraz oświadczeń, w tym do przyjmowania
oświadczeń upoważniony jest samodzielnie Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 28
1. Zmiany Statutu Klubu wymagają Uchwały Walnego Zebrania Klubu.
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków w
pierwszym terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu, bez względu na
liczbę obecnych członków.

§ 29
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony majątek.
3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac
likwidacyjnych, występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie Klubu z
rejestru.
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