
 

STATUT  STOWARZYSZENIA 

 

Klub Sportowy K-15 Halickie 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy K-15 Halickie zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub 

K-15 Halickie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego celem jest: 

   

1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu 

wyczynowego; 

2. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa; 

3. nauka strzelania, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, 

lotnictwa, skoków ze spadochronem, paralotniarstwa, płetwonurkowania, sportów 

łączności, alpinistyki, wspinaczki, siłowni, fitness, zumba; 

4. działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, 

rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dóbr 

kultury i tradycji, wychowania patriotycznego, kolekcjonerstwa, rekonstrukcji 

historycznej, pomocy chorym i niepełnosprawnym, podwyższanie kwalifikacji 

zawodowej personelu medycznego i sportowego;  

5. rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form sportowych , 

prozdrowotnych, leczniczych i profilaktycznych; 

6. działalność w zakresie bezpieczeństwa : obronności Państwa,  przeciwpożarowego, 

BHP , ruchu drogowego i IT; 

7. profilaktyka zdrowotna, leczenie i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych ze 

szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego i narządów ruchu; 

8. zachęcanie społeczeństwa do udziału w aktywnym życiu towarzyskim, kulturalnym, 

artystycznym oraz w sporcie, turystyce i rekreacji; 

9. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, 

które podejmują takie działania, 

10. organizacja spotkań  integracyjnych i prowadzenie obiektów sportowych.. 

§ 2. 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Halickie. 
 

§ 3. 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o 

sporcie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 
 

§ 5. 
 



Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej. 

 

§ 6. 

 

Stowarzyszenie posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

      § 7. 
 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

 

 

§ 8. 

      

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego 

uprawiania, przede wszystkim przez młodzież, różnych dyscyplin sportowych, w tym 

strzelectwa sportowego, strzelectwa bojowego, sportów walki, sportów obronnych, 

siatkówki, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, lotnictwa, 

skoków ze spadochronem, parasailing, paralotniarstwa, płetwonurkowania, sportów 

łączności, kolekcjonerstwa, wspinaczki , alpinistyki ,rekonstrukcji historycznej i 

innych. 

2) Inicjowanie i organizację imprez (m.in. wystaw, targów, koncertów, szkoleń, kursów, 

plenerów, odczytów, sympozjów, pogadanek, prelekcji, warsztatów, happeningów, 

pokazów, prezentacji, projekcji filmowych, imprez sportowych). 

3) Wydawanie czasopism, biuletynów, folderów, plakatów, ulotek, broszur, płyt, kaset, 

materiałów promocyjno-reklamowych. 

4) Działalność informacyjno - reklamową poprzez media (prasa, radio, telewizja, internet 

itp.). 

5) Współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom i 

środowiskom, w których przebywają. 

6) Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, turnusów leczniczo-

rekreacyjnych oraz innych form leczniczo-wypoczynkowych i szkoleniowo-

wypoczynkowych. 

7) Organizowanie i prowadzenie: klubów i sekcji sportowych, gabinetów, poradni, 

placówek służby zdrowia, hospicjów, zakładów przyrodoleczniczych, ośrodków 

rozwiązywania konfliktów i sporów, świetlic terapeutycznych, placówek oświatowych 

i szkół, uczelni, przedszkoli, domów pomocy społecznej i innych oraz wspieranie 

takich placówek; tworzenie oddziałów. 

8) Współpracę z osobami fizycznymi, lekarzami, fizjoterapeutami, terapeutami, 

pedagogami, placówkami medycznymi, laboratoriami, producentami i dystrybutorami 

leków i aparatury medycznej, środowiskami sportowymi, resortami: obrony 

narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, jednostkami wojskowymi, organami 

administracji rządowej i samorządowej, uczelniami, szkołami, redakcjami, firmami w 

kraju i za granicą i innymi, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej. 

9) Przygotowywanie i emisję programów radiowych, telewizyjnych, prowadzenie i 

zarządzanie portalami internetowymi, produkcję i rozpowszechnianie programów 

komputerowych, tworzenie inkubatorów. 



10) Pomoc materialną, medyczną i prawną osobom chorym, niepełnosprawnym i 

poszkodowanym w wypadkach. 

11) Prowadzenie wszelkich działań polegających na pozyskaniu: funduszy, lokali, 

obiektów, nieruchomości oraz pozyskaniu, wytworzeniu bądź zakupie leków, 

urządzeń, sprzętu, aparatury itp. umożliwiających realizację zadań statutowych. 

12) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i ich rodzin poprzez 

aktywność sportową, kulturalną, rekreacyjną, kolekcjonerską, towarzyską i 

charytatywną. 

13) Udzielanie stypendiów sportowych, uczniowskich, studenckich, naukowych i 

socjalnych. 

14) Powoływanie komisji, zespołów oraz innych organizacyjnych form działania 

niezbędnych do wykonywania zadań statutowych. 

15) Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do udziału w pracach samorządów, 

odpowiednich organów Państwa, organizacji społecznych i innych. 

16) Organizowanie wyjazdów – w tym zagranicznych - przedstawicieli Stowarzyszenia 

oraz zapraszanie i organizowanie przyjazdu przedstawicieli innych organizacji ze 

szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 

17) Pogłębianie wiedzy medycznej, o sporcie oraz informowanie o nowych lekach, 

terapiach i metodach leczenia. 

18) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 

2. Wszelkie wymienione działania wymagające specjalnych uprawnień i zezwoleń będą 

prowadzone po ich uzyskaniu.  

 

 

§ 9. 
 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w 

granicach prawem dopuszczonych. 

 

§ 10. 

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak 

zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 
 

§ 11. 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni lub niepełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

1) interesuje się tematami związanymi z działalnością stowarzyszenia chciałby rozwijać  

swoje  zainteresowania w tym kierunku; 

2) zobowiązuje się działać na rzecz Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów oraz 

przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i 

złoży deklaracje członkowską; 

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. 
 

§ 12. 
 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
 

§ 13. 



  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 
 

 

§ 14. 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a/ swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia; 

b/ dbać o jego dobre imię; 

c/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia; 

d/ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

statutu; 

              e/ do regularnego opłacania  składek. 

2. Członek zwyczajny  

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w 

szczególności: 

a/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze; 

b/ wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania   

Stowarzyszenia;  

c/ posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia oraz 

reprezentować na zawodach sportowych i innych imprezach masowych; 

d/ korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.  

3. Członek honorowy  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona, 

a/ Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia;  

b/   Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia; 

c/ Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia; 

d/  Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich. 

4. Członek wspierający  

a/ Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna 

uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową; 

b/ Przyjęcia na członka wspierającego na podstawie podpisanej deklaracji  dokonuje 

Zarząd Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.  W takim 

samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia;  

c/ Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz 

Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie 

zadań; 

d/ Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.  
 

§ 15. 

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:  

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 



2. wykluczenie przez Zarząd: 

a/ za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami 

Stowarzyszenia; 

b/  za nie uczestniczenie bez usprawiedliwienia w pracach Stowarzyszenia; 

c/  na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z 

przyczyn określonych w §14 ust. 1; 

d/  z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

e/  z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku; 

3.  śmierć członka. 
 

§ 16. 
 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków  w tej sprawie jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ II 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 17. 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1.  Walne Zebranie Członków; 

2.  Zarząd Stowarzyszenia; 

3.  Komisja Rewizyjna; 

4.  Sąd Koleżeński. 
 

§ 18. 
 

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 5 lat. 
 

 

§ 19. 
 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie 

stanowią inaczej, głosowanie odbywa się tajnie. 

 

§ 20. 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie mniej niż jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej 

na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego 

terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi 

lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad; 

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez 

względu na liczbę obecnych członków; 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 

oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a/  uchwalanie programu działania Stowarzyszenia; 

b/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 



c/  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków; 

d/  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

e/  wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

f/  uchwalanie zmian statutu; 

g/ podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji; 

h/  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia; 

j/ powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie 

odwołań od jego orzeczeń; 

k/  rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu; 

l/  uchwalanie wysokości składek członkowskich  oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; 

7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy 

obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie 

wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje; 

8. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 

9. W razie niemożności uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków członek może przekazać 

swoje pełnomocnictwo innemu członkowi Stowarzyszenia. 
 

§ 21. 
 

1.Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w 

głosowaniu tajnym; 

2. Zarząd ze swego grona wybiera prezesa , wiceprezesa i  skarbnika; 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach; 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a/  przyjmowanie nowych członków; 

b/  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

c/  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

d/  zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 22. 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, w głosowaniu tajnym; 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego; 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a/  kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

b/  składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym 

Zebraniu Członków, 

c/  występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 
 

 

§ 23. 
 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami 

Zarządu ani Komisji Rewizyjnej; 



2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku 

członka Stowarzyszenia dotyczących spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami 

i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia; 

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego 

wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku; 

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości 

wszystkich członków; 

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego 

Walnego Zebrania Członków;  

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie; 
 

§ 24. 
 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu.  

 

        ROZDZIAŁ III 

       MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA 
 

§ 25. 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, 

zapisów, ofiarności publicznej, dochodów z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia; 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd; 

3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu, Prezesa lub Wiceprezesa, z jednym z członków Zarządu. 
 

 

§ 26. 
 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub 

innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia; 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

 

 


