
 Statut Stowarzyszenia pn. Klub Łyżwiarstwa Figurowego Skating Poznań 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 
§1  

1. Stowarzyszenie pod nazwą  Klub Łyżwiarstwa Figurowego Skating Poznań zwany dalej „Klubem”, jest 
stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sportowców  
i miłośników łyżwiarstwa figurowego. 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Poznań. 

 
§2  

3. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta 
Poznań i gmin ościennych.   

4. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie 
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 
§3  

1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. 2017. 
210), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§4  
1. Klub posiada osobowość prawną.  
2. Klub powołany jest na czas nieokreślony. 

 

§5  

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 
i innymi instytucjami. Klub może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych 
w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną, na zasadach pełnej autonomii. 

 

§6  
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może 

zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Klubu oraz osoby nie należące do 
Klubu.  

2. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną 
funkcją. 
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

§7  

Celem Klubu jest: 
1. Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności łyżwiarstwa figurowego.  
3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i rekreację. 
4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem 

łyżwiarstwa figurowego. 
5. Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej. 
6. Organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
7. Działalność wspomagająca rozwój młodzieży ze społeczności lokalnych. 

 

§8  

Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie nauki jazdy na łyżwach. 
2. Organizowania zawodów łyżwiarskich, zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez rekreacyjnych 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.  
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych. 
4. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu. 
5. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania 

w kraju i za granicą. 
6. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo 

w realizacji zadań sportowych. 
8. Organizowanie wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowo-rekreacyjne. 
9. Zarządzanie mieniem Klubu oraz udostępnieniem swoim członkom sprzętu sportowego. 
10. Promowanie zdrowego trybu życia przez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności 

fizycznej. 
11. Przedmiot działalności PKD: 

93 12 Z Działalność klubów sportowych 

85 51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

93 19 Z Pozostała działalność związana ze sportem 

77 21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
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Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§9  
1. Członkami Kluby mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Klub.  
2. Klub zrzesza członków:  

a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. honorowych. 

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej  
w urzeczywistnienie celów Klubu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkostwa Zarządowi Klubu 
i zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Klubu podjętą nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub 
rzeczową w realizacji celów Klubu. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji 
Zarządowi Klubu na podstawie uchwały Zarządu Klubu o przyznanie członkostwa, która winna być 
podjęta nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

5. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej, która położyła wybitne zasługi dla 
Klubu i rozwoju łyżwiarstwa figurowego w Poznaniu. Członkostwo honorowe zostaje nadane 
w wyniku wniosku Zarządu Klubu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

 

§10  
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu, 
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, 
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub, 
4. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu, 
5. korzystać z urządzeń i klubowego sprzętu sportowego. 

 

§11  
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów, 
2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu, 
4. regularnego i terminowego opłacania składek, 
5. strzec godności członka Klubu i przestrzegać norm etycznych i obyczajowych, 
6. dbania o powierzony sprzęt sportowy, 
7. pisemnego informowania Zarządu Klubu o wszelkich zmianach swoich danych (zmiana nazwiska, 

adresu do korespondencji, w tym e-mail). 
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§12  
Członkowie wspierający mają prawo: 
1. uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz Walnych Zebraniach Członków,  
2. korzystania z uprawnień przyznanych przez Zarząd. 

 
§13  

1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przyznane członkom zwyczajnym oraz prawo 
bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub. 

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.  

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 
statutu oraz uchwał władz Klubu. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§14  
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz 

wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni: 
a. pochwałą, 
b. dyplomem uznania, 
c. nagrodą. 

2. W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej Zarząd Klubu występuje z wnioskiem 
o nadanie wyróżnienia do odpowiednich władz sportowych szczebla regionalnego lub centralnego. 

 

§15  
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

a. wystąpienia, 
b. skreślenia z listy członków, 
c. wykluczenia. 

2. Wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi Klubu. 
3. Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu w razie: 

a. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 miesięcy, 
b. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty pełnej zdolności do 

czynności prawnych, 
c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

4. Wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Klubu w przypadku: 
a. działania na szkodę Klubu, 
b. rażącego lub stałego nieprzestrzegania statutu lub regulaminów klubowych. 

5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ma on prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków 
w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.  

6. Na osobie, która przestała być członkiem ciąży obowiązek uregulowania wszystkich zobowiązań 
wobec Klubu. 
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Rozdział IV. Władze Klubu 

 
§16  

Władzami Klubu są: 

a. Walne Zebranie Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna. 

 
§17  

1. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu 
głosowania tajnego. Głosowanie nad utajnieniem obrad odbywa się w formie uchwały, która zapada 
zwykłą większością głosów.  

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

 

Walne Zebranie Członków 

§18  
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Klubu. 
3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.  
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

a. przedstawiciele władz sportowych, 
b. zaproszeni goście, 
c. członkowie wspierający i honorowi. 

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
6. Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków winno być ogłoszone przez Zarząd co 

najmniej na 14 dni przed jego terminem przekazane drogą mailową wraz z informacją SMS na 
podany numer telefonu. 

7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków 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 
Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zwołuje 
się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego 
Walnego Zebrania Członków.  

8. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 

połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
uprawnionych członków, chyba że statut przewiduje inaczej. 

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut 
przewiduje inaczej. 
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11. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie 
Członków postanowi utajnić głosowanie. Głosowanie nad utajnieniem obrad odbywa się w formie 
uchwały, która zapada zwykłą większością głosów.  

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez 
a) Zarząd: 

- z inicjatywy Zarządu, 
- na żądanie Komisji Rewizyjnej 
- na pisemne żądanie 1/3 członków zwyczajnych Klubu. 

b) Komisję Rewizyjną 
- z inicjatywy Komisji Rewizyjnej 
- na pisemne żądanie 1/3 członków zwyczajnych Klubu. 

13. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd lub Komisja Rewizyjna zawiadamia 
członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków drogą mailową wraz  
z informacją SMS na podany numer telefonu. W sytuacjach wyjątkowych za zgodą (przekazaną 
drogą mailową) wszystkich członków stowarzyszenia nadzwyczajne walne zebranie może odbyć się  
z pominięciem wymaganego 7 dniowego terminu zawiadomienia wskazanego powyżej. 

14. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków do 14 dni od daty 
zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 12 lit. b i c powyżej. 

15. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są wyłącznie sprawy, dla których 
zostało ono zwołane. 

 

§19  
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
b) Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej na koniec kadencji, 
c) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Klubu, 
d) Uchwalenie statutu i jego zmian, 
e) Nadawanie godności członków honorowych Klubu, 
f) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Klubu, 
g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu, 
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o wykluczeniu członka, 
i) Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz ich zmiany – na wniosek Zarządu, 
j) Interpretacja statutu Klubu. 

 

Zarząd 

§20  
1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków. 
2. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu winna być zgłoszona na piśmie Walnemu Zebraniu 

Członków.  
3. Zmiany lub uzupełnienia w składzie Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. 

Kadencja nowo powołanych członków upływa wraz z kadencją całego Zarządu. 
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4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące, przy czym pierwsze posiedzenie 
nowo wybranego Zarządu każdej kadencji powinno odbyć się nie później niż 14 dni po Walnym 
Zebraniu Członków. 

5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych 

nieprzekraczających 200,00 zł netto, uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W pozostałych 
wypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków zarządu.  
 

§21  

Do zakresu działania Zarządu należy: 
1. Kierowanie działalnością Klubu, 
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Klubu, 
4. Dysponowanie majątkiem Klubu, w tym sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością 

gospodarczą, 
5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu Członków – do końca czerwca 

każdego roku, 
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu, 
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
9. Udzielanie wyróżnień określonych statutem, 
10. Zatrudnianie pracowników, w tym dobór i zatrudnianie kadry trenerskiej i instruktorskiej. 

 

Komisja Rewizyjna 

§22  
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków 
2. Członków Komisji  Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie Członków w tym Przewodniczącego oraz 

jego zastępcę. Walne Zebranie Członków dokonuje także zmiany lub uzupełnienia w składzie 
Komisji. 

3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy 
obecności wszystkich członków.  

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na pół roku. 
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu. 

 

§23  
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrola zgodności ze statutem całokształtu działalności Klubu, 
b. Ocena pracy Zarządu, w tym całorocznych sprawozdań, 
c. Ocena gospodarki majątkowej Klubu pod względem celowości, oszczędności i legalności, 
d. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków oraz stawienie wniosków o udzielenie 

absolutorium Zarządowi na koniec kadencji, 
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e. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków, 
f. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków. 

 

 

Rozdział V. Trenerzy i instruktorzy 

 
§24  

1. Podstawowe zadania w zakresie pracy sportowo-szkoleniowej Klubu spoczywają na kadrze 
trenerskiej i instruktorskiej. 

2. Funkcję szkoleniowca, trenera, instruktora mogą spełniać osoby o wysokich kwalifikacjach 
fachowych i nienagannej postawie etycznej. 

3. Obowiązkiem szkoleniowca, trenera, instruktora jest systematyczna dbałość o podnoszenie poziomu 
sportowego wszystkich podopiecznych zawodników, rozwój ich osobowości oraz wpajanie zasad fair 
play. 

Rozdział VI. Majątek Klubu 

 

§25  
1. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a. Składki członkowskie, 
b. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,  
c. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
d. Dochody z własnej działalności statutowej. 

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd. 
4. Składki członkowskie są naliczane miesięcznie i powinny być wpłacone z góry do końca roku 

kalendarzowego, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Miesiąc przystąpienia do 
Klubu jest miesiącem pełnopłatnym. 

 

Sposób reprezentacji 

§26  

Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu przekraczających 200,00 zł 
netto oraz do czynności przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu, w pozostałych sytuacjach Prezes Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Klubu. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

§27  



Statut Klubu Łyżwiarstwa Figurowego Skating Poznań 
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Statut i zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 
minimum połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

 

§28  

Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i 
cel na jaki przeznaczony zostanie majątek klubowy. 

§29  

Prawo interpretacji statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków w oparciu o stanowisko Komisji 
Rewizyjnej. 

 


