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STATUT 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUVENIA Wrocławiu 
 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania 

 

§ 1 

Klub nosi nazwę: Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław. Skrót: MKS JUVENIA Wrocław. W dalszych 

postanowieniach statutu zwany Klubem. 

§ 2 

Siedzibą Klubu jest Wrocław a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych 

stowarzyszenie może działać na terenie innych państw. 

§ 3 

Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków Klubu.  

 

§ 4 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Klub może być członkiem Szkolnego Związku Sportowego, Okręgowych Związków Sportowych, Polskich Związków 

Sportowych oraz innych organizacji o podobnych celach. 

 

§ 6 

1. Barwami Klubu są kolory żółto-czerwone 

2. Klub może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 

§ 7 

Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu i kultury fizycznej oraz organizacją czasu wolnego i 

wypoczynku zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§ 8 

Klub prowadzi wśród młodzieży szkolnej, a także wśród innych osób działalność w celu: 

1. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych swych członków i osób niezrzeszonych. 

2. Kształtowania u członków i uczestników Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych. 

3. Inne działania i zadania związane ze sferą zadań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

 

§ 9 

Dla osiągnięcia celów wyrażonych w § 8 Klub: 

1. Organizuje i prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych 

2. Organizuje szkolenie sportowe 

3. Organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego 

organizacje 

4. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport oraz zdrowy tryb życia i aktywny 

wypoczynek 

5. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i osób niezrzeszonych 

6. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi 

podmiotami na terenie swojego działania 

7. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe 

8. Prowadzi działalność obejmującą zadania związane ze sferą zadań publicznych, a w szczególności 

zadania w zakresie:  
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a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

b. ochrony i promocji zdrowia;  

c. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  

d. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;  

e. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

f. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;  

g. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób;  

h. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe. 

9. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych. 

10. Może prowadzić działalność statutową odpłatną i działalność gospodarczą. 

11. Klub może realizować  swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego 

I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie: 

a) Szkolenia sportowego stacjonarnego prowadzonego w ramach szkolnictwa powszechnego 

b) Szkolenia objętego całkowitym finansowaniem przez właściwe ministerstwa i związki sportowe 

c) Imprez okolicznościowych dla członków Klubu 

II. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie: 

a) Wyjazdowych form związanych z działalnością sportową i sportowo-rekreacyjną – zawody, 

zgrupowania, badania i konsultacje, szkolenia, obozy, wypoczynek pozalekcyjny i wakacyjny 

b) Zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, odżywek i innych materiałów oraz środków związanych 

z prowadzonym szkoleniem 

c) Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz szkoleń i kursów 

d) Pozostałego szkolenia sportowego 

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu - prawa i obowiązki 

 

§ 10 

Klub posiada: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków – uczestników 

3. Członków honorowych 

4. Członków wspierających 

 

§ 11 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która: 

1. Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację przystąpienia do Klubu 

2. Zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu 

3. Opłaci składki w wysokości ustalonej przez Klub.  

 

§ 12 

1. Członkiem uczestnikiem może być każda osoba niepełnoletnia przyjęta przez Zarząd na podstawie złożonej 

deklaracji i po uzyskaniu zgody prawnego opiekuna i władz szkolnych 

2. Uczestnik posiada prawo i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego. Uczestnik nie bierze udziału w głosowaniu uchwał. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności uczestnik 

staje się członkiem Klubu. 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu 

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego 

4. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek 

Zarządu Klubu. 
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§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością 

Klubu, która zadeklaruje chęć pomocy w realizacji celów statutowych poprzez wsparcie finansowe lub 

pozafinansowe i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną, działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, 

b) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji 

c) nosić znaczek klubowy, 

d) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu 

e) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu 

f) reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych. 

 

§ 16 

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego 

prawa wyborczego. 

 

§ 17 

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy: 

1. Branie czynnego udziału w pracach Klubu 

2. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich 

4. Ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa 

5. Godne reprezentowanie barw Klubu. 

 

§ 18 

Do obowiązków członków wspierających należy:  

1. Terminowe udzielanie zadeklarowanej pomocy 

2. Udział w realizacji celów statutowych. 

 

§ 19 

Prawa uczestników: 

1. Korzystanie z opieki trenerskiej  

2. Korzystanie ze sprzętu sportowego  

3. Korzystanie z innych form działalności i pomocy przewidzianych wewnętrznymi regulaminami Klubu. 

 

§ 20 

Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzeganie statutu Klubu i regulaminu sekcji 

2. Dbanie o dobro i rozwój Klubu 

3. Systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich 

4. Godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz, a zwłaszcza podczas imprez sportowych. 

 

§ 21 

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a) oświadczenia woli o wystąpieniu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu  

b) wykluczenia decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: 

- działania na szkodę Klubu 

- nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów 

- nie opłacanie składek członkowskich przez okres 3-ch miesięcy 

c) wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego 

d) śmierci 

e) członkostwo osoby prawnej na skutek skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków wspierających 

f) zwolnienia udzielonego przez Zarząd Klubu. 
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2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia o wykluczeniu. 

 

Rozdział IV 

 

§ 22 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie 

2. Zarząd Klubu 

3. Prezydium Zarządu 

 

§ 23 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu za 

pośrednictwem swych, delegatów wybieranych większością głosów w głosowaniu (jawnym) na zebraniach 

sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych sekcji Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków 

zwyczajnych, poszczególnych sekcji uchwala każdorazowo Zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem. 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie miejscu i proponowanym porządku co 

najmniej 10 dni przed zebraniem. 

§ 24 

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 25 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co cztery lata. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym 

porządku co najmniej 10 dni przed Zebraniem. 

 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Wybór władz Klubu 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie na wniosek Komisji 

Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu 

3. Uchwalenie zmian w statucie Klubu 

4. Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu 

5. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

6. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu 

7. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu 

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu 

9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu. 

 

§ 27 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach: 

- nadania lub pozbawienia członkostwa honorowego Klubu 

- zmiany statutu 

- likwidacji Klubu 

które wymagają większości 2/3 członków obecnych na zebraniu. 

 

§ 28 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej 

c) na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków 

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla załatwienia których 

zostało ono zwołane 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie. 
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§ 29 

1. Zarząd kieruje pracą Klubu między walnymi zebraniami 

2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu. 

 

§ 30 

a) Zarząd Klubu składa się z co najmniej 7 osób. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo 

Walne Zebranie. 

b) Członkowie Zarządu w liczbie co najmniej 7 wybierani są na Walnym Zebraniu, wybór Prezesa następuje w 

odrębnym głosowaniu. 

c) W wypadku nie dokonania na Walnym Zebraniu wyboru pełnego składu Zarządu, pozostali członkowie 

Zarządu są powoływani w skład Zarządu według zasad określonych w § 34 statutu 

d) Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

 

§ 31 

1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym zebraniu 3-5 osobowe Prezydium Zarządu Klubu 

oraz dokonują podziału funkcji i zadań 

2. W skład Prezydium może wchodzić członek Zarządu wybrany po pierwszym zebraniu Zarządu 

3. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Klubu między posiedzeniami zgodnie z regulaminem uchwalonym 

przez Zarząd Klubu 

 

§ 32 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu 

c) ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych 

d) ustalanie regulaminów wewnętrznych 

e) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych 

f) przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na członków Klubu 

g) zwoływanie Walnych Zebrań 

h) dokonywanie oceny działalności Prezydium 

i) powoływanie sekcji sportowych 

j) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Klubu  

k) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów  

l) prowadzenie działalności gospodarczej 

m) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego  

n) wykonywanie czynności nie wymienionych a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. 

 

§ 33 

1. Zarządowi Klubu przysługuje prawo powoływania organów opiniodawczo - doradczych Zarządu oraz 

przekazywania tym organom uprawnień w zakresie realizacji zadań statutowych Klubu 

2. Członkowie tych organów powoływani są imiennie przez Zarząd Klubu 

3. Zakres działania tych organów określa Zarząd Klubu. 

 

§ 34 

1. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania do swego 

grona nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu 

2. Dokooptowanie członków Zarządu musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku nie 

zatwierdzenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego. 

 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu. 
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§ 36 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-

finansowej 

2. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o 

udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

3. Kontrola opłacenia składek członkowskich oraz wpisowego 

4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w przypadkach stwierdzenia 

niezgodnych z prawem lub statutem oraz istotnymi interesami Klubu działań Zarządu 

 

§ 37 

1. Sąd Koleżeński składa się z 2 - 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Sąd 

Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego 

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy członkami, a 

pozostających w związku z działalnością stowarzyszenia oraz wydawania orzeczeń 

3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

 

Rozdział V 

Biuro Klubu, Sekcje Sportowe 

 

§ 38 

1. Biuro Klubu jest organem wykonawczym Zarządu Klubu 

2. Pracą Klubu kieruje Prezes lub upoważniony członek Zarządu 

3. Regulamin organizacyjny biura zatwierdza Zarząd Klubu 

 

§ 39 

1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu, grupującą członków uprawiających określoną 

dyscyplinę sportową 

2. Sekcje sportowe działają zgodnie ze statutem Klubu oraz regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd  

3. Sekcje sportowe mogą powoływać zarządy sekcji sportowych na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

Zarząd Klubu. 

 

Rozdział VI 

Samorząd zawodniczy 

 

§ 40 

1. W Klubie może działać samorząd zawodniczy składający się z 4 - 7 osób, wybranych na Zebraniach 

poszczególnych sekcji sportowych spośród zawodników aktualnie reprezentujących barwy Klubu 

2. Samorząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu oraz wybiera ze swego grona przewodniczącego, który 

w okresie kadencji może uczestniczyć w pracach Zarządu 

3. Kadencja samorządu zawodniczego trwa 2 lata. 

 

§ 41 

Do zadań samorządu zawodniczego należy: 

1. Współdziałanie z Zarządem Klubu w zakresie działalności wychowawczej i kulturalnej. 

 

Rozdział VII 

Dochody i Majątek klubu. 

 

§ 42 

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe. 

Na dochód Klubu składają się:  

1. Składki członkowskie 

2. Wpisowe 

3. Dotacje i darowizny 

4. Dochody z imprez sportowych i za wynajem obiektów 
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5. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej 

6. Dochody z udziału w spółkach oraz innych przedsięwzięciach gospodarczych. 

 

§ 43 

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań 

upoważniony jest Zarząd Klubu 

2. Do ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu: Prezesa lub wiceprezesa oraz wyznaczonego uchwałą Zarządu członka Zarządu. 

 

§ 44 

Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu, za wyjątkiem zbycia nieruchomości, wymagają 

stosownej uchwały Zarządu. 

 

Rozdział VIII 

Zmiana statut u i likwidacja lub rozwiązania Klubu. 

 

§ 45 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością  

2/3 głosów obecnych na zebraniu. 

2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia organu rejestracyjnego. 

 

§ 46 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek 

stowarzyszenia. 


