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STATUT 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej o nazwie  

KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „LIDERKI” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie pod nazwą KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „LIDERKI”, zwane dalej 

Klubem, jest klubem sportowym wpisanym do ewidencji klubów sportowych nie 

prowadzących działalności gospodarczej Starosty Powiatu Krakowskiego i z tego tytułu 

posiada osobowość prawną. 

2. Klub działa stosownie do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na 

zasadach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz w oparciu o inne 

przypisy prawa oraz niniejszy statut. 

 

§ 2 

1. Siedzibą władz Klubu jest miejscowość Zielonki. 

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na 

terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

1. Klub powołany jest na czas nieoznaczony. 

2. Klub może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

§ 4 

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, sympatyków 

i wolontariuszy. 

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę 

wspierania statutowej działalności Klubu. 

3. Klub może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

 

§ 5 

1. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. 

2. Klub może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

1 .Celem Klubu jest: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez podnoszenie sprawności fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

b) popularyzacja i rozwój sportu, ze szczególnym uwzględnieniem formy tańca sportowego 

jaką jest cheerleading, 

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej poprzez aktywne 

uprawianie sportu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, 

d) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie działania 

Klubu oraz integrowanie członków Klubu i ich rodzin, na rzecz rozwoju Klubu. 

e) wychowywanie poprzez sport. 

2 Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 

 

§ 7 

1. Klub realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

a) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

b) angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

w tym ćwiczeń z elementami gimnastyki, akrobatyki i tańca, dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych i tanecznych, 

c) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i tanecznych Klubu, a także 

tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie, 

d) przygotowanie członków Klubu do uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach sportowych 

i tanecznych organizowanych na terenie kraju i poza nim, 

e) uczestniczenie w imprezach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, 

f) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, turniejów, zawodów, 

a także imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, 

g) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, 

h) współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej, instytucjami oraz 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia 

członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu. 

2. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na realizację działalności statutowej. 

3. Realizacja celów odbywa się poprzez prowadzenie przez Klub działalności w sferze kultury 

fizycznej i w dziedzinie rekreacji ruchowej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe 

jednostek i podmiotów znajdujących się na terenie działania Klubu, a także w oparciu 

o pomoc merytoryczną, rzeczową i finansową członków i sympatyków Klubu. 
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Rozdział III 

Członkowie Klubu 

 

§ 8 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem, że osoby prawne 

mogą być wyłącznie członkami wspierającymi. 

2. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie 

przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet członków. 

2. Małoletni mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu. 

3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo 

głosowania po ukończeniu 18 roku życia. 

4. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji. 

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Klubu, 

b) uczestnictwa w zebraniach, zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Klub, 

c) wysuwania wniosków i postulatów dotyczące działalności Klubu, 

d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu. 

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek: 

a) realizowania i promowania celów Klubu, 

b) brania czynnego udziału w działalności Klubu, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, 

d) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Klubu, 

e) godnego reprezentowania Klubu. 

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji 

celów Klubu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu lub co najmniej 10 członków Klubu 

nadaje godność członka honorowego, a także pozbawia tego tytułu. 

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak 

brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie 

prawa jak członek zwyczajny. 
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4. Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i innych 

uchwał władz Klubu. 

5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

§ 13 

1. Członkiem Wspierającym Klubu może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na 

piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu. 

2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak 

brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie 

prawa jak członek zwyczajny. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

statutu, regulaminów i innych uchwał władz Klubu. 

4. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji. 

 

§ 14 

1. Przynależność do Klubu ustaje w razie: 

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu złożonej na ręce Zarządu, 

b) skreślenia z listy członków, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka Klubu będącego osobą fizyczną, 

e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

f) rozwiązania się Klubu. 

2. Skreślenie z listy członków Klubu (pozbawienie członkostwa w Klubie), o którym mowa 

w ust. 1 pkt. b. może nastąpić ze względu na: 

a) brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu przez okres pół roku, 

b) nieusprawiedliwione zaleganie w opłaceniu składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez okres przekraczający 3-miesięce, 

c) rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień regulaminów i uchwał 

władz Klubu, 

d) podejmowanie działań na szkodę Klubu. 

3. Pozbawienia członkostwa dokonuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.  

4. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Klubie przysługuje, w terminie 14 dni 

od daty doręczenia stosownej uchwały, odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

 

§ 15 

Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 
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§ 16 

1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Klubu trwa 5 lat. 

2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera 

prezesa i skarbnika, a jeżeli Zarząd jest 3-osobowy to również sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

 

§ 17 

1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania jawnego. 

2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w 7 dniu od dnia ich 

wyboru. 

3. Do ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji. 

4. 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 tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 

 

§ 18 

1. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większości 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 19 

Wszystkie władze Klubu są zobowiązane: 

a) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Klubu oraz informować 

zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw, 

b) systematycznie informować członków Klubu o podjętych uchwałach. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Klubu. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako 

sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Uwagi 

i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać 

pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem obrad. Jeśli na zebranie nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 
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5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 

czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad zagadnieniami, dla 

których zostało zwołane. 

 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu, 

b) uchwalanie zmian Statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu, 

d) ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywania wniosków Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz 

sprawozdań władz Klubu, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie godności członkowstwa honorowego. 

 

Zarząd 

§ 22 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi 

Zebraniami Członków Zarządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

a także reprezentuje Klub na zewnątrz.  

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

 

§ 23 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą pracą Klubu, 

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) uchwalanie planu finansowego Klubu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania, 

d) zarządzanie majątkiem Klubu,  

e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

g) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia, 

h) przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu, 

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

j) zatrudnianie pracowników i powierzanie im prowadzenia spraw Klubu, 

k) uchwalanie regulaminów i zasad działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla 

Walnego Zebrania Członków. 
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Komisja Rewizyjna 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak raz rok. 

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 25 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu 

działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej, 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu 

i Zarządu Klubu, 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla ustępującego 

Zarządu, 

e) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli 

i żądanie wyjaśnień, 

f) przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 26 

1. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

c) dotacje, granty, subwencje, udziały, lokaty, środki pozyskane z Europejskich Funduszy 

Społecznych, 

d) dochody z majątku Klubu. 

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd. 

 

§ 27 

1. Do ważności pism i dokumentów, do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, 

zawierania umów i zaciągania zobowiązań, w tym w sprawach majątkowych, dopuszcza się 

podpis jednoosobowy Prezesa Zarządu. 

2. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Klubu przekraczających 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) wymagane są podpisy dwóch Członków 

Zarządu działających łącznie. 

 

§ 28 

Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 29 

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 30 

1. Uchwalę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

2. W razie rozwiązania Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są Członkowie 

jego Zarządu. 

3. Podejmując uchwała o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa 

przeznaczenie majątku Klubu. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 3 lipca 2019 r. 


