
STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„CERAMIK”
KROTOSZYN

Krotoszyn 2016



Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz,

charakter prawny

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „Ceramik” Krotoszyn zwany dalej 

„Klubem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: LKS Ceramik Krotoszyn.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Krotoszyn.
2. Klub może tworzyć filie w innych miastach, także poza granicami powiatu krotoszyńskiego.

§ 3
Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 176 ze
zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 ze
zm.) oraz niniejszym statutem.

§ 4
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki i filie działające w ramach Klubu.

§ 5
1. Klub jest członkiem:

a) Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
b) Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
c) Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego
d) Polskiego Związku Zapaśniczego
e) Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

2.   Klub może używać godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

§ 6
Klub  może  być  członkiem  innych  stowarzyszeń.  Decyzję  o  przystąpieniu  do  stowarzyszenia
podejmuje  Zarząd,  o  czym  musi  powiadomić  Walne  Zgromadzenie  na  najbliższym  zebraniu
sprawozdawczym.

§ 7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, zawierać

umowy zlecenia lub o dzieło także z członkami stowarzyszenia.
3. Członek klubu za osiągnięcia sportowe może otrzymywać nagrody pieniężne lub stypendia

sportowe w ramach możliwości finansowych klubu w oparciu o stosowny regulamin.
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Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 9
Celem działania Klubu są:

a) popularyzacja  zapasów w stylu  wolnym,  klasycznym,  zapasach  kobiet,  minizapasów,
sumo oraz grapplingu;

b) uzyskiwanie dobrych rezultatów w zawodach sportowych;
c) kształtowanie  u  zawodników  właściwych  postaw  moralnych  oraz  pozytywnych  cech

charakteru;
d) zachęcenie  dzieci  i  młodzieży  do aktywnego udziału  w sporcie  mającego wpływ na

poprawę stanu zdrowia w społeczeństwie,

§ 10
Klub realizuje swoje cele przez:

a) współdziałanie  z  władzami  sportowymi,  państwowymi  i  samorządowymi  w  celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;

b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej,
krajowej i międzynarodowej;

c) organizowanie bądź współorganizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych,
obozów sportowych;

d) prowadzenie działalności szkoleniowej;
e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;
f) współdziałanie  z  Polskim  Związkiem  Zapaśniczym,  Wielkopolskim  Związkiem

Zapaśniczym i innymi organizacjami;
g) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji  działalności

statutowej.

§ 11
Dla  zapewnienia  środków  finansowych  na  realizację  celów  statutowych  Klub  może  prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3
Członkowie Klubu - prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych;
b) uczestników;
c) honorowych;
d) wspierających.

§ 13
1. Członkami  zwyczajnymi  na  podstawie  pisemnej  deklaracji  mogą  być  osoby  pełnoletnie

zamieszkałe w kraju jak i za granicą, przyjęte przez Zarząd Klubu.
2. Członkami uczestnikami mogą być osoby małoletnie do 18 roku życia za zgodą rodziców lub

opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
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3. Członek uczestnik po ukończeniu 18 roku życia musi pisemnie, w trybie określonym w ust.
1, potwierdzić swoje członkostwo w Klubie, aby stać się członkiem zwyczajnym.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone
szczególnie dla rozwoju Klubu.

5. Godność  członka  honorowego  nadaje  Zarząd.  O  każdym  nadaniu  tytułu  członka
honorowego Zarząd ma obowiązek powiadomić Walne Zebranie Członków na najbliższym
jego zebraniu.

6. Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  prawne  i  fizyczne  uznające  i  wspierające
materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) uczestniczyć  w  walnych  zebraniach  Klubu  z  głosem  stanowiącym  oraz  czynnym  i
biernym prawem wyborczym pod warunkiem opłacenia składek członkowskich;

b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadach określonych przez Zarząd Klubu;

c) zgłaszać postulaty i wnioski do Zarządu oraz oceniać jego działanie;
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu;
e) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymacje członkowską.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego prawa wyborczego.

§ 15
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu;
c) stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków;
d) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub;
e) regularnego  opłacania  składki  członkowskiej  w  wysokości  ustalonej  przez  Walne

Zebranie Członków.
2. Członkowie  wspierający  są  zobowiązani  spełniać  zadeklarowane  świadczenia  na  rzecz

Klubu.
3. Członkowie  uczestnicy  oraz  członkowie  honorowi  zwolnieni  są  z  obowiązku  opłacania

składek członkowskich.

§ 16
1. Członkostwo wygasa w przypadku:

a) wystąpienia  członka  z  Klubu  zgłoszonego  na  piśmie  po  uprzednim  uregulowaniu
zobowiązań finansowych;

b) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;
c) skreślenia z listy członków w razie nieuczestniczenia w jego statutowych zadaniach lub

nie  płacenia  składek  członkowskich  przez  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy,  w  drodze
uchwały Zarządu,

d) śmierci członka,
e) rozwiązania Klubu.
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2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały
Zarządu.

3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku
nie  brania  czynnego  udziału  w  realizacji  zadań  i  celów  Klubu  lub  innego  naruszenia
postanowień statutu i uchwał.

4. Zawieszenie  w  prawach  członkowskich  polega  na  okresowym  pozbawieniu  uprawnień
statutowych, a w szczególności czynnego i biernego prawa wyborczego, prawa do udziału w
rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

5. 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.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 17
Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd:
a) co 2 lata, nie później  niż do dnia 30 czerwca, celem przedstawienia  sprawozdania z

działalności Zarządu, zwane dalej Walnym Zebraniem Sprawozdawczym;
b) co 4 lata, nie później  niż do dnia 30 czerwca, jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie statutu i  podejmowanie uchwał  o zmianach w statucie i  rozwiązaniu się
Klubu;

b) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
c) wybór  w  odrębnym  głosowaniu  Prezesa  Klubu,  a  następnie  pozostałych  członków

Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;
e) rozpatrywanie i przyjmowane sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie mu

absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał  Zarządu,  w szczególności  w sprawie wykluczenia,

wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka;
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Walne Zebranie jest prawomocne:

a) w  pierwszym  terminie,  gdy  uczestniczy  w  nim  co  najmniej  50%  +  1  członków
zwyczajnych,

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
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5. Kadencja Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 19
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, członkowie honorowi, członkowie wspierający 

oraz zaproszeni goście.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) 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 2 tygodnie przed terminem Zebrania poprzez umieszczenie informacji
na oficjalnej stronie internetowej Klubu, w siedzibie klubu i wysłanie powiadomienia na
wskazany adres mailowy, jeżeli Członek pisemnie podał adres do korespondencji mailowej.

§ 21
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22
1. Zarząd  składa  się  z  5  –  9  osób  łączenie  z  Prezesem  wybranych  przez  Walne  Zebranie

Członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków, przy czym liczba powinna być

nieparzysta.
3. Członkowie  Zarządu  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;
e) przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczo-finansowej;
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
g) powoływanie  jednostek  regulaminowych,  komisji  problemowych  i  zatwierdzanie  ich

regulaminów;
h) wybór delegatów na zebrania wyborcze stowarzyszeń których klub jest członkiem;
i) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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3. Zasady  zwoływania  posiedzeń oraz  pracy Zarządu określa  regulamin zatwierdzony przez
Zarząd większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej 51% członków Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział posiedzeniach za pomocą wideokonferencji.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
6. W przypadku uzyskania w głosowaniu nad uchwałą identycznej liczby głosów, decydujący

głos należy do Prezesa.
7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes razem z  wiceprezesami kieruje bieżącą

działalnością Klubu.
8. Prezes pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 24
W razie ustąpienia lub śmierci  Prezesa w czasie trwania kadencji,  Zarządowi przysługuje prawo
wyboru ze swojego grona nowego Prezesa, który pełni te funkcję do czasu najbliższego Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 

§ 25
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.

§ 26
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes Klubu.
2. Zarząd  wybiera  ze  swego grona 1-3  wiceprezesów i  sekretarza,  a  pozostałym członkom

może przydzielić do realizacji określone funkcje.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy

uchwalone przez Zarząd.
4. Zarząd może powołać:

a) Kierownika Klubu
b) Księgowego
c) Trenera Koordynatora

§ 27
1. Wybrany przez Zarząd Księgowy prowadzi księgowość klubu zgodnie z przepisami prawa na

podstawie umowy zawartej z klubem.
2. Trener Koordynator sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością trenerską wszystkich

trenerów w Klubie oraz ma prawo udziału w zebraniach Zarządu.

§ 28
1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  -  5  osób,  w  tym  z  Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego  i  Sekretarza.  Członków  Komisji  Rewizyjnej  wybiera  Walne
Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu podczas którego wybiera ze
swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
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3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-
gospodarczej działalności Klubu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a także ma prawo wglądu w
całość dokumentacji finansowej Klubu.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie  mogą być  członkami  Zarządu ani  pozostawać z  nimi  w związku małżeńskim,  we

wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości
służbowej;

b) nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie  zwrot  uzasadnionych
kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  przeciętne  miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu;
 2. wydawanie  zaleceń  pokontrolnych,  w  przypadku  stwierdzenia  uchybienia  –  określenie

terminu i sposobu i jego usunięcia;
 3. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi;
 4. zatwierdzanie sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Zarząd, poza rokiem, w 

którym zwoływane jest Walne Zebranie Członków Kubu;
 5. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków zaopiniowanego sprawozdania finansowego 

celem jego zatwierdzenia;
 6. prawo wnioskowania do władzy rejestracyjnej o zawieszenie w działalności Zarządu Klubu;
 7. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 8. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 30
1. Na  miejsce  członków  Zarządu,  których  członkostwo  ustało,  wchodzą  do  końca  kadencji

osoby, które w ostatnich wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2. Liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków

Zarządu.
3. W przypadku, gdy nie można ustalić osoby, która jest uprawniona do zajęcia zwolnionego

miejsca,  Zarząd  może  działać  dalej,  jeśli  liczba  pozostałych  członków  Zarządu  nie  jest
mniejsza  niż  2/3  liczby  członków  Zarządu  ustalonej  przez  Walne  Zebranie  Członków na
ostatnim Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

§ 31
1. Na miejsce  członków Komisji  Rewizyjnej,  których członkostwo ustało,  wchodzi  do końca

kadencji osoba, która w ostatnich wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.
2. Poprzez kooptację można zastąpić tylko jednego członka Komisji Rewizyjnej.
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3. W przypadku, gdy nie można ustalić osoby, która jest uprawniona do zajęcia zwolnionego
miejsca, Komisja może działać dalej, jeśli pozostało przynajmniej trzech członków Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział 5
 Majątek i fundusze Klubu

§ 32
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:

a) składki roczne członków Klubu;
b) wpływy z działalności statutowej;
c) zapisy, spadki i darowizny;
d) dotacje uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów;
e) dochody  z  nieruchomości  i  ruchomości  stanowiących  własność  lub  będących  w

użytkowaniu Klubu.

§ 33
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w
sprawach  majątkowych  wymagane  jest  współdziałanie  dwóch  osób  łącznie  spośród:  prezesa  i
wiceprezesów.

§ 34
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
4. Ewentualny dochód Klubu nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b) przekazywania  majątku  Klubu  na  rzecz  ich  członków,  członków  organów  lub
pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób
trzecich,  w  szczególności,  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na
preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 35
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w
obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Walnego  Zebrania  i  wymaga  od  Zarządu
niezwłocznego zawiadomienia Sądu Rejestrowego o dokonanych zmianach.

§ 36
1. Rozwiązanie  Klubu  następuje  w  przypadku  podjęcia  uchwały  przez  Walne  Zebranie

Członków 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania
Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu i sposób
przeprowadzenia likwidacji.

3. Jeśli Walne Zebranie Członków w ostatniej uchwale nie określi inaczej likwidatorami Klubu
są: Prezes, Wiceprezesi oraz Sekretarz.

4. Sposób  działania  i  obowiązki  likwidatora  określają  przepisy  ustawy  Prawo  o
stowarzyszeniach.
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