Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą

Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy
(Tekst jednolity)
Rozdział l
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy", zwany dalej
"Klubem".
§2
1. Siedzibą Klubu jest miejscowość Ożarów Mazowiecki, ul. Daleka 5, 05-850 Ożarów
Mazowiecki.

2. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.
§3
1. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2. W sytuacji gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić
działalność także poza granicami Polski, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych lub
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organizacji

o

podobnym

charakterze

i zakresie

działania,

zgodnie

z

obowiązującym porządkiem prawnym.

4. Z chwilą, uzyskania
Stowarzyszenia

osobowości prawnej Klub przystąpi do Międzynarodowego

Dziennikarzy

Tenisistów

oraz

do

SCU

(Międzynarodowego

Narciarskiego Klubu Dziennikarzy).
§4
1. Klub od chwili zarejestrowania w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej i związków
sportowych posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć wewnętrzne regulaminowe jednostki organizacyjne działające w
ramach Klubu. Jednostkami organizacyjnymi są Sekcje Klubu. Sekcje Klubu tworzone są w
drodze uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu, podjętych zwykłą większością głosów.
Zarząd Klubu w drodze jednomyślnej uchwały powierza kierowanie Sekcją Klubu osobie
spośród członków klubu.
3. Szczegółowe zasady działania Sekcji Klubu określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków Klubu.

4. Klub prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy
prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji
określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§6
1. Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, wyróżniającą go spośród
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innych organizacji oraz publikować komunikaty i informatory, zgodnie z obowiązującymi w
tym okresie przepisami.
2. Odznakę organizacyjną oraz pieczęć określa i zatwierdza Walne Zebranie Członków
Klubu.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§7

1. Celem Klubu jest:
- promowanie, szczególnie w środowisku dziennikarskim, gry w tenisa oraz sportów
narciarskich,

- zapewnianie członkom klubu warunków dla wypoczynku i rekreacji,

- doskonalenie sprawności fizycznej członków klubu,

2. Klub realizuje swoje cele przez:
1/ współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

2/

uczestniczenie

w

rozgrywkach

i

zawodach

sportowych

międzynarodowej,

3/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
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rangi

krajowej

i

4/ prowadzenie działalności szkoleniowej,

5/ sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
§8
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub prowadzi
działalność popularyzatorską zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w
szczególności działalność wydawniczą i promocyjną, a także reklamową w ramach umów
partnerskich, sponsorskich i reklamowych.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ honorowych
3/ wspierających
§10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy na stałe
zamieszkali w Polsce, mający pełną zdolność do czynności prawnych, będący
dziennikarzami pracującymi w prasie, radiu i TV lub tacy, dla których uprawianie zawodu
dziennikarskiego stanowi podstawowe źródło utrzymania, a także dziennikarze, którzy
przeszli na zawodowe emerytury bądź renty.

2. Założyciele Klubu stają się jego członkami zwyczajnymi w chwili zarejestrowania Klubu
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w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej.

3. W pozostałych przypadkach o nadaniu członkostwa decyduje Zarząd Klubu, po złożeniu
przez kandydata deklaracji członkowskiej.
4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa i
miejsca zamieszkania szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność członka honorowego
nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania lub siedzibę, uznająca i wspierająca materialnie cele Klubu, która za
swą zgodą zostanie przyjęta do Klubu na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
Klubu. Wniosek w tej sprawie zgłasza Zarząd Klubu lub dziesięciu członków Klubu.

6. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
7. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw
wyborczych.
§11

l. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

2/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
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4/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
5/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego.
§12
Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

3/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

4/ regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§13

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Klubu w drodze uchwały w następujących
przypadkach:

a/ wystąpienie członka z Klubu zgłoszone na piśmie,

b/

nieusprawiedliwione

niewykonywanie

obowiązków
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statutowych

przez

okres

przekraczający 24 miesiące,

c/ nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 12 miesięcy,
d/ śmierć członka.

3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd Klubu w drodze uchwały w przypadku:
a/ prowadzenia przez członka działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b/ popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Klubu lub godzącego w
dobre imię Klubu,
4. Poza powyższymi wypadkami członkostwo wygasa w razie wykreślenia stowarzyszenia
z rejestru.
5. Członek Klubu może być zawieszony przez Zarząd Klubu w prawach członkowskich w
przypadku nieuczestniczenia w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia
postanowień Statutu. Zawieszenie w prawach członka polega na okresowym pozbawieniu
prawa do udziału w zawodach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

6. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 2 lit., b i c oraz w ust. 3 i 5 Zarząd
Klubu umożliwi członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu
Zarządu.
7. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.
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Rozdział 4
Władze Klubu
§14
Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§15
Kadencja władz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym spośród
członków Klubu.

§16
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co
roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw przewidzianych w
niniejszym statucie, należy:
1/ podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach
majątkowych,
2/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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3/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka,
8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
9/ nadawanie członkostwa honorowego.
§17
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§18
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na
liczbę członków w drugim terminie.
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2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania
Klubu.
§19
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
1/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od
zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§20

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½
liczby członków zarządu, chyba, że postanowienia niniejszego statutu przewidują dla
ważności uchwał zarządu inną większość głosów.
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§21
Zarząd składa się z 5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie, uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
5/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
6/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich
regulaminów,
7/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
§23
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo
wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego.
§24
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1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków
Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Decyzja Walnego
Zebrania jest ostateczna.

§25
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący
Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów i sekretarza, a pozostałym
członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają
regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§26
1.

Komisja

Rewizyjna

składa

się

z

3-5

osób,

w

tym

przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/5 liczby członków Komisji. W razie
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równowagi głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i
finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium
dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§27
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

§28
1. Majątek Klubu tworzą:
13

a/ nieruchomości będące własnością Klubu,
b/ ruchomości będące własnością Klubu,
c/ prawa majątkowe,
d/ środki pieniężne,
2. Majątek Klubu służy wyłącznie realizacji statutowych celów Klubu.
3. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
a/ składek członkowskich,
b/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c/ dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
d/ dywidendy należnej Klubowi z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
e/ dochodów z majątku Klubu,
f/ ofiarności publicznej,
4. Klub może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód jest przeznaczony
na realizację celów statutowych.
6. Klub może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
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7. Szczególne zasady gospodarki finansowej Klubu i innych wewnętrznych jednostek
organizacyjnych Klubu ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Klubu.
§29
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane
jest współdziałanie dwóch członków osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub
głównego księgowego względne osób przez nich upoważnionych spośród członków
Zarządu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§30
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga
zatwierdzenia przez Organ rejestracyjny.
§31
1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
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