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STATUT 

Klubu Sportowego „PETARDA”  

w Krakowie 

 

Rozdział I. 

Nazwa, teren działania, charakter prawny 
 

§ 1 
 

Klub Sportowy „PETARDA KRAKÓW” zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej. 

§ 2 

Siedzibą i terenem działania Klubu jest miasto Kraków. 

Klub posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art.3 ustawy o sporcie. 
 

§ 4 
 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na: 

1.Organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych; 

2.Wynajmie obiektów i urządzeń sportowych; 

3.Wynajmie sprzętu i pomieszczeń; 

4.Wynajmie powierzchni pod reklamę; 

5. Prowadzeniu szkoleń; 

6.Usługach reklamowych. 

Cały dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

§ 5 
 

1. Klub działa zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności 

przepisów  regulujących formę prawną jaką jest stowarzyszenie, klub sportowy, 

prowadzenie  działalności sportowej oraz z  niniejszym statutem. 

2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych. 
 

§ 6 
 

1. Klub prócz oficjalnej nazwy „PETARDA KRAKÓW” używa pieczęci, godła, odznak i 

znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Herbem Klubu jest:  Godło z Koroną   

3. Barwami Klubu są:  Złoty, Biały oraz Czarny kolor 

4. Klub posiada flagę: Pionowe pasy naprzemiennie Czarno białe z umiejscowiony 

Herbem na środku flagi 

5. Wzory herbu, barw oraz flagi określa załącznik graficzny nr 1 do Statutu. 

6. Klub posiada wyłączność na prawo używania godła, flagi określonych w ust.2-4 w tym 

wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa do udzielania zgody na eksploatacje 

utworów zależnych w stosunku do określonych w ust 2-4. 

 

 

 



Rozdział II. 

Cel i środki działania 
 

§ 7 

Celem Klubu jest podejmowanie działań: 

1) Organizowanie działalności sportowej oraz tworzenie warunków do osiągania 

najwyższego poziomu sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin 

sportowych służących obronności kraju; 

2) planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe; 

3) uczestniczenie w imprezach sportowych; 

4) pomoc w przygotowaniu zawodników klubu do uczestnictwa w regionalnych, 

ogólnokrajowych i międzynarodowych zawodach sportowych; 

5) organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej  

i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym; 

6) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 

7) realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8) realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień; 

9) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo  

w realizacji zadań Klubu; 

10) współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego; 

11) zapewnianie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

12) współpracę z innymi podmiotami oraz publiczne wyrażanie opinii, w tym pisemne 

przedstawianie stanowiska Klubu w sprawach zgodnych z zakresem jego działalności 

wobec innych organizacji, organów samorządowych i urzędów państwowych, 

opiniowanie i komentowanie ważnych dla społeczności lokalnej zdarzeń i decyzji. 

 

 

§ 8 

1. Klub dla realizacji statutowych może powoływać sekcje. 

2. Kwestie organizacyjne sekcji dotyczące terminów spotkań członków sekcji, plan ćwiczeń 

sportowych i inne zagadnienia techniczno-organizacyjne określa Kierownik sekcji. 

3. Kierownika sekcji wybiera Zarząd Klubu spośród pełnoletnich członków Klubu. 

4. Funkcja Kierownika sekcji jest kadencyjna. Kadencja Kierownika sekcji trwa 4 lata. 

5. Prawo do kandydowania na kierownika sekcji ma każdy pełnoletni członek klubu. 

Kandydaturę  na kierownik sekcji należy zgłosić pisemnie Zarządowi klubu w okresie 

wakatu na stanowisku kierownika sekcji lub w terminie do miesiąca przed upływem 

kadencji osoby pełniącej tę funkcję lecz nie później niż na 3 dni przed dniem upływu 

kadencji osoby pełniącej tę funkcję. 

6. Piastowanie funkcji kierownika sekcji  ustaje na skutek: 

1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się ostatni dzień 

miesiąca przypadający po upływie trzech lat od dnia dokonania wyboru kierownika 

sekcji; 

2) ustania członkostwa w Klubie; 

3) zrzeczenia się udziału w tych organach; 

4) odwołania przez Zarząd Klubu. 

 

 

§ 9 

 

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków. 



2. Do realizacji swoich celów Klub może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o 

pracę, zlecać wykonywanie określonych czynności lub zlecać wykonanie konkretnych 

zadań. 

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna 

2. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych; 

b) członków wspierających 

 

 

§ 11 

 

1. Członkami wspierającymi Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację. Osoby poniżej 

16 roku życia muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych. 

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą 

pisemną deklarację i uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku 

kalendarzowym  oraz zostaną przyjęte w poczet członków zwyczajnych przez Walne 

Zebranie Klubu. 

3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej mogą być 

członkami Klubu na tych samych zasadach co obywatele polscy. 

 

 

§ 12 

 

1. Członkowie wspierający Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach 

realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane, w tym w 

Walnym Zebraniu Klubu lecz wyłącznie  z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie 

posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 

2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z 

prawem głosu oraz posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu Klubu i Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Wszyscy członkowie mają prawo do: 

1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 

2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych 

przez Klub; 

3) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd 

Klubu; 

4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych w statucie. 

4. Z chwilą rejestracji Klubu, jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

5. Członkowie Klubu wskazują adres zamieszkania lub siedzibę, a także adres poczty 

elektronicznej. 

 

 

§ 13 

 

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są: 

1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu; 



2) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu 

3) brać czynny udział w działalności Klubu; 

4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu; 

2. Do obowiązków wszystkich członków należy regularne opłacanie składek członkowskich 

i godne reprezentowanie barw Klubu. 

3.  Składki członkowskie są płatne raz w roku w terminie do końca miesiąca stycznia 

każdego roku. Wysokość i sposób uiszczania składek określa Walne Zebranie Klubu w 

formie uchwały. Uchwałę w tym przedmiocie Zarząd ogłasza w siedzibie klubu lub 

przesyła niezwłocznie pocztą elektroniczną do wiadomości wszystkich członków Klubu. 

Wszyscy członkowie mogą ponadto wpłacać dobrowolne składki na rzecz Klubu w 

terminach i wysokości przez siebie wybranej.  

 

 

§ 14 

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu 

3) rozwiązania Klubu. 

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może  nastąpić, jeżeli 

członek: 

1) nie spełnia wymagań statutowych, 

2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe, 

3) działa na szkodę Klubu, 

4) członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego 

roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania 

świadczenia tego nie spełnia. 

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Uchwała o skreśleniu 

członka winna zawierać pisemne uzasadnienie. Od uchwały tej członek może się odwołać 

do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV. 

Władze Klubu oraz ich organizacja 

 

§ 15 

1. Władzami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Klubu, 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu  

w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w 

Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 

upływem danej kadencji, organom tym przysługuje prawo dokooptowania do składu tych 

organów nowej osoby spośród zwyczajnych członków Klubu. Uchwałę Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Klubu. 

5. Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej 

kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu 

pozostałych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

6. Uchwały wszystkich organów Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba 

że Statut stanowi inaczej. 

 

 

 

§ 16 

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu; 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 13 

ust.3; 

5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian; 

6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania; 

7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji krajowych i 

zagranicznych; 

8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku; 

9) podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Klub, 

10) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub 

takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu. 

 

§ 17 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd nie 

rzadziej niż co 12 miesięcy jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd : 

1) z jego własnej inicjatywy; 



2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek 1/2 liczby członków zwyczajnych Klubu w terminie do 21 dni od daty 

zgłoszenia żądania. 

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni 

od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 

dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Klubu może 

być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 

5. Organ zwołujący Walne Zebranie Klubu powinien powiadomić na piśmie o terminie  

i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem. 

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub 

rozszerzony. 

 

 

§ 18 

 

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne: 

1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków; 

2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany  

w zawiadomieniu. 

2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez Zarząd. 

3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, 

gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków  uprawnionych do 

głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.  

 

 

§ 19 

 

1. Zarząd Klubu składa się z  od 1 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.  

2. W skład Zarządu wchodzi obligatoryjnie Prezes Zarządu a w przypadku powołania 

dalszych członków kolejno Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po 

jego wyborze posiedzeniu. 

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

4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin prac Zarządu 

uchwalony przez Zarząd i przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu 

Klubu. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków w tym obligatoryjnie Prezesa. 

6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością 

Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes Zarządu pełni również 

funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu w rozumieniu 

przepisów prawa pracy.  

 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Zarządu należy : 

1) kierowanie działalnością Klubu; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu; 

3) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 



5) składanie sprawozdań z działalności Klubu; 

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu; 

7) reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 

8) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych; 

9) pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na utrzymanie oraz rozwój 

Klubu; 

10) wyróżnianie oraz nagradzanie członków Klubu oraz nakładanie kar, jak również 

rozpatrywanie sporów, wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. 

 

§ 21 

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego 

zastępcy i sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu Klubu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę 

i przekazanego do zatwierdzenia Walnemu Zebrania Klubu. 

 

§ 22 

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i 

zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami 

Walnego Zebrania Klubu, 

2) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

3) zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym w statucie, 

4) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu 

bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie, 

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do: 

1) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Klubu, 

2) żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 

 

 

§ 23 

 

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia 

sprawozdania; 

2) ustania członkostwa w Klubie 

3) zrzeczenia się udziału w tych organach; 

4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu. 

 

 



§ 24 

 

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało 

wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno 

największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V. 

Majątek i fundusze 

 

§ 25 

 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności 

publicznej. 

3. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

4. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, zapisów i spadków, 

3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,  

4) majątku Klubu, 

5) ofiarności publicznej, 

6) oraz innych źródeł. 

5. Zasady gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu. 

 

§ 26 

Klub nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 

członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2. przenosić swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich,  

w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, 

4. nabywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie. 

 

§ 27 

 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać 

zobowiązania. 

2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania Klubu. Do dokonywania 

czynności prawnych przekraczających zwykły zarząd, a w szczególności polegających na 

zaciągnięciu zobowiązań przewyższających kwotę 2 tysięcy złotych w imieniu Klubu 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.  



3. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu. 

 

§ 28 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez 

Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 

3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes  

i Sekretarz Zarządu Klubu. 

 

 
 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą 
Walnego Zebrania Członków 

w dniu 27.12.2017 r. 


