
STATUT

Rozdział I.  Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie  Kibiców  Łódzkiego  Klubu  Sportowego  zwane  dalej  Stowarzyszeniem 
posiada osobowość prawną. 

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1.Stowarzyszenie  działa  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  Łodzi  i  Województwa  Łódzkiego.  Siedzibą  władz  Stowarzyszenia  jest 
Miasto Łódź.

2.Stowarzyszenie  może  współdziałać  i  być  członkiem  krajowych,  zagranicznych  oraz 
międzynarodowych organizacji i instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników na podstawie stosunków cywilnoprawnych jak i 
umów o pracę.

§ 5

1.Stowarzyszenie  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w 
obowiązujących przepisach szczegółowych.

2.Stowarzyszenie  może  ustanawiać  odznaki  i  medale  honorowe,  tytuł  Przyjaciela 
Stowarzyszenia  oraz  przyznawać  je  wraz  z  innymi  wyróżnieniami  osobom  fizycznym  i 
prawnym zasłużonym dla niego.

§ 6

1.Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  Dochód z działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia 
służy realizacji  celów statutowych i  nie może być  przeznaczony do podziału między jego 
członków.

2.Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  gospodarczą  mając  na  uwadze  realizacje  celów 
statutowych, zaś zakres i przedmiot działalności gospodarczej określa Walne Zebranie. 



Rozdział II.  Cele i zasady działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

a)  promocja  i  uatrakcyjnienie  wśród  mieszkańców  Łodzi  i  Województwa  Łódzkiego 
zawodów sportowych z udziałem drużyn Klubu ŁKS Łódź,
b) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wcielaniu w życie idei 
czynnego kibicowania i wspierania Klubu ŁKS Łódź,
c)  wytwarzanie  atmosfery  szacunku  i  zaufania  do  kibiców  i  Klubu  ŁKS  Łódź  oraz  ich 
upowszechnianie,
d) podnoszenie poziomu kultury życia  kibicowskiego sympatyków Klubu ŁKS Łódź oraz 
pogłębianie wzajemnych więzi koleżeńskich.

§ 7a

Celem dodatkowym Stowarzyszenia jest:

a) propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach, w których uczestnikiem jest drużyna 
Klubu ŁKS Łódź wśród mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej,
b)  wspieranie  zwiększenia  bezpieczeństwa  na  obiektach,  gdzie  zawody rozgrywa drużyna 
Klubu ŁKS Łódź podczas wszystkich wydarzeń sportowych,
c)  inicjowanie  działań  mających  na  celu  wspieranie  polityki  informacyjnej  oraz  działań 
marketingowych Klubu ŁKS Łódź
d)  tworzenie  i  nadzór  nad  projektami  lojalnościowymi  dla  wszystkich  członków 
Stowarzyszenia,
e) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, reklamodawców dla Klubu ŁKS Łódź, 
f)  inicjowanie  i  wspieranie  aktywnego  udziału  w  życiu  społeczno-sportowo-rekreacyjnym 
mieszkańców Łodzi i Województwa Łódzkiego,
g)  zwiększanie  zainteresowania  piłką  nożną  i  koszykówką  wśród  dzieci  i  młodzieży, 
upowszechnianie  i  rozwijanie  innych  form  aktywnego  wypoczynku  a  także  promowanie 
uprawiania piłki nożnej i koszykówki jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
h)  propagowanie,  upowszechnianie  oraz  rozwijanie  wśród  mieszkańców  świadomości 
obywatelskiej i kulturowej związanej z historią Miasta Łodzi oraz Klubu ŁKS Łódź,
i) promowanie współpracy między Klubem ŁKS Łódź a organami administracji rządowej i 
samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego, 
j)  wspieranie  rozwoju  młodzieżowej  piłki  nożnej,  a  także  innych  sekcji  sportowych 
działających w Klubie ŁKS Łódź,
k) rozbudowa i rozwój bazy sportowej Klubu ŁKS Łódź,
l)  utrzymanie  i  rozwój  wysokiego  poziomu sportowego zespołów piłkarskich  Klubu ŁKS 
Łódź,

§ 8

1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

a) zawieranie umów ze sponsorami oraz Klubem ŁKS Łódź,
b)  działania  marketingowe  promujące  Klub  ŁKS  Łódź,  w  szczególności  prowadzenie 
wspólnej  z  Klubem  akcji  mającej  na  celu  propagowanie  bezpiecznego  uczestniczenia  w 
meczach organizowanych przez Klub wśród mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej,
c) organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi piłkarzami Klubu ŁKS Łódź,



d) organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną, w szczególności 
pokazowych i towarzyskich zawodów, turniejów zespołów amatorskich, w tym meczów piłki 
nożnej, a nadto festynów i imprez rekreacyjnych,
e) zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów 
dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności związanej z Klubem ŁKS Łódź,
f) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów oraz prowadzenie działalności wydawniczej 
związanej z realizacją celów statutowych,
g) skreślony,
h) udzielanie członkom pomocy, w tym prawnej,
j) szkolenie młodzieży w zakresie kultury fizycznej, organizowanie obozów sportowych,
k) przygotowywanie, organizowanie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, 
l) przygotowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów o tematyce sportowej,
ł) skreślony,
m) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
n) skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo
realizację celów Stowarzyszenia,
o) organizowanie wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe Klubu ŁKS Łódź,
p) nawiązanie i utrzymanie współpracy z przedszkolami, szkołami i domami dziecka z terenu 
Łodzi i Województwa Łódzkiego,
r) współpracę z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu 
oraz podmiotami gospodarczymi, 
s) współorganizowanie z Klubem ŁKS Łódź sprzedaży karnetów i biletów na mecze Klubu, 
ze szczególnym uwzględnieniem pakietu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.
t) wydawanie programu meczowego i czasopism
u)  konsultację  Rady  Kibiców  z  Zarządem  Klubu  ŁKS  Łódź  najważniejszych  posunięć 
marketingowych, ustalania cen biletów, informowanie o bieżącej sytuacji finansowej Klubu.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
d) sympatyków.

§ 10

1.  Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  fizyczna,  posiadająca  pełną  zdolność  do 
czynności  prawnych,  która  złożyła  pisemną  deklarację  i  wyraziła  chęć  wstąpienia  do 
Stowarzyszenia. Zarząd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na 
uzyskanie statusu członka zwyczajnego przez osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat. 

2.  Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna  zainteresowana  działalnością 
Stowarzyszenia,  która  złożyła  pisemną  deklarację,  deklarując  na  jego  rzecz  pomoc  w 
wymiarze  finansowym i  rzeczowym.  Członek wspierający działa  w Stowarzyszeniu  przez 
wskazanego przez siebie Przedstawiciela.



3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której status taki zostanie nadany przez 
Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w związku ze swoją postawą propagującą idee i cele 
Stowarzyszenia lub która, wykazała się wyjątkowymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia.

4. Sympatykiem może być osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, która złożyła pisemną deklarację, potwierdzoną przez przedstawiciela ustawowego 
tej osoby i która, wyraziła chęć wstąpienia do Stowarzyszenia.

5.  Członków zwyczajnych,  wspierających oraz sympatyków przyjmuje  i  skreśla  w drodze 
uchwały Zarząd.

§ 11

1. Kandydat,  przystępujący do Stowarzyszenia staje się jego członkiem z chwilą podjęcia 
przez  Zarząd  uchwały,  nie  później  jednakże  niż  trzy  miesiące  od  złożenia  deklaracji. 
Powyższe dotyczy kandydatów ubiegających się o status członka zwyczajnego, wspierającego 
oraz sympatyka. 

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być 
złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do 
Stowarzyszenia deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr 
PESEL oraz adres miejsca zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mailowy, a jeżeli 
przystępujący jest osoba prawną – nazwę firmy oraz siedzibę. Przystępujący jest obowiązany 
przedstawić dokumenty potwierdzające powyższe dane. 

3. Członek zobowiązany jest zgłaszać w Stowarzyszeniu wszelkie zmiany danych zawartych 
w deklaracji.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b)uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c)zgłaszać  wnioski  i  postulaty  dotyczące  działalność  Stowarzyszenia  i  domagać  się  ich 
rozpatrzenia,
d)korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
e)korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
f)brać  udział  w  zebraniach,  wykładach  oraz  imprezach  organizowanych  przez 
Stowarzyszenie.
2.Nowo przyjęty  członek zwyczajny nabywa  uprawnienia  wymienione  w ust.  1  a)  i  b)  z 
chwilą upływu 6-miesięcznego okresu od momentu podjęcia uchwały o której mowa w § 11 
niniejszego Statutu oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

3.Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa 
wyborczego,  mając  jednak prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem 
doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4.Członkowie  sympatycy  mają  prawo korzystania  z  pomocy Stowarzyszenia,  z  dorobku i 
form działalności  Stowarzyszenia  oraz  uczestniczenia  w Walnym  Zebraniu,  jednakże  bez 
prawa głosu. 



§ 13

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a) kształtowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,
b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
d) regularne opłacanie składek członkowskich – do 15-go dnia w danym miesiącu,
e) zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie danych w § 11 ust.2 niniejszego Statutu,
f) usunięcia szkód wyrządzonych przez siebie w majątku Stowarzyszenia, w tym w majtku i 
mieniu powierzonym przez inne podmioty Stowarzyszeniu na mocy zawartych umów a także 
do pokrycia roszczeń odszkodowawczych związanych z wyrządzoną przez siebie szkodą.

2.  Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń, 
zadeklarowanej składki, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi winni przyczyniać się do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4. Takie same obowiązki jak określone w ust. 1 obciążają członków sympatyków. 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a)  dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie 
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zaległości z tytułu nie płacenia 
składek członkowskich, przekraczający okres 3 miesięcy,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
 -  nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 -  działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego interesom,
 -  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

1.  Zarząd  stwierdza  wystąpienie  okoliczności,  o  których  mowa  w §  14  d) lub  dokonuje 
skreślenia członka, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech innych członków 
Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania w 
terminie 14 dni. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od chwili powiadomienia członka o 
treści  uchwały  ustnie,  telefonicznie  lub  za  pośrednictwem  drogi  elektronicznej.  W  razie 
niemożności powiadomienia członka o treści uchwały, o czym w zdaniu poprzednim, wysyła 
się  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  uchwałę na  piśmie  na  adres  wskazany  w 
deklaracji.  Nieodebranie  w terminie podwójnego awizowania uchwały wysłanej  na ostatni 
adres podany przez członka, ma moc prawną skutecznego doręczenia uchwały.

3.  Do  czasu  rozpatrzenia  odwołania  przez  Walne  Zebranie,  osoba  wykluczona  traci 
uprawnienia określone w § 12 niniejszego Statutu.

4.  Walne  Zebranie  rozpatruje  odwołanie  w  czasie  najbliższych  obrad.  Decyzja  Walnego 
Zebrania jest ostateczna. Decyzja o wykluczeniu, od której w terminie określonym w ust. 2, 
nie wniesiono odwołania ma również charakter ostateczny. 



Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
Mandat  członka  władz  Stowarzyszenia,   w  sytuacji  określonej  w  §  24  Statutu  celem 
uzupełnienia ich składu, wygasa wraz z końcem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić 
nieograniczona ilość kadencji.

Walne Zebranie
§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział: 
- członkowie zwyczajni, z głosem stanowiącym,
- członkowie honorowi i wspierający, z głosem doradczym, 
- członkowie sympatycy oraz zaproszeni goście, wszyscy bez prawa głosu.

4. Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 
Zebrania  na  co  najmniej  7 dni  przed  terminem  posiedzenia.  Zarząd  może  zawiadomić 
członków  zwyczajnych  telefonicznie  lub  za  pomocą  innego  środka  bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnym wywieszeniu obwieszczenia w miejscu 
siedziby Stowarzyszenia. Pozostałych członków zawiadamia się drogą elektroniczną.

§ 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku i jest zwoływane 
przez Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach: 
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, z wyjątkiem przewidzianym 
w §  23 ust.  1  pkt  e  niniejszego  Statutu,  w terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  chwili 
zgłoszenia wniosku w tym zakresie.

4. Walne Zebranie wyłania spośród grona obecnych Prezydium, tj. Przewodniczącego obrad i 
Sekretarza.  Z  obrad  Walnego  Zebrania  sporządza  się  protokół,  podpisany  przez 
Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Protokół powinien zawierać datę, miejsce obrad i listę 
obecności  uprawnionych  do  głosowania,  porządek  obrad,  wszystkie  zgłoszone  wnioski  i 



sprzeciwy,  powzięte  uchwały  oraz  sposoby  głosowań  wraz  z  wynikiem.  Tryb  i  sposób 
obradowania Walne Zebranie może  uchwalić w przyjętym przez siebie „Regulaminu Obrad”.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)uchwalania zmian statutu,
b)uchwalanie  programów  działania  i  wytyczania  głównych  kierunków  rozwoju 
Stowarzyszenia,
c)wskazywanie źródeł pozyskiwania środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia,
d)podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, jej zakresie i przedmiocie,
d)zatwierdzanie  przygotowanych  przez  Zarząd  rocznych  finansowych  i  merytorycznych 
sprawozdań  z działalności Stowarzyszenia i sporządzanych przez Komisję  Rewizyjną  ocen 
rocznej  działalności oraz podejmowanie uchwał dotyczących corocznego absolutorium dla 
Zarządu,
e)wyboru i odwoływania Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)uchwalania regulaminów i ustaleń wewnętrznych Stowarzyszenia,
g)podejmowania decyzji w sprawie oznak i pieczęci Stowarzyszenia,
h)zajmowanie  stanowiska  w  sprawach  przedłożonych  mu  przez  Zarząd  lub  Komisję 
Rewizyjną bądź podjętych z własnej inicjatywy,
i)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k)nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
k)wybór Prezydium Walnego Zebrania,
l)podejmowania  uchwał  w  sprawie  rozwiązania  Stowarzyszenia,  powoływania  Komisji 
Likwidacyjnej a także przeznaczania pozostałego majątku.

2.  Uchwały  Walnego  Zebrania  zapadają  zwykłą  większością  głosów  stanowiących,  bez 
względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych. Jednakże w sprawach z § 19 ust. 1 pkt a) 
wymagana jest większość kwalifikowana – 2/3 oddanych głosów stanowiących, natomiast z § 
19 ust. 1 pkt l) – ¾ głosujących, w obu sytuacjach przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

3. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  Walne 
Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

4.  Głosowanie  w  sprawach  personalnych  jest  jawne,  chyba  że  statut  stanowi  inaczej.  W 
pozostałych przypadkach głosowanie jest jawne, chyba że ¼ uprawnionych do głosowania 
zażąda przeprowadzenia glosowania tajnego.

Zarząd
§ 20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność.

2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym.

3. Zarząd składa się z Prezesa oraz z  4 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu 
wybierani są  Vice-Prezesi oraz Skarbnik. 

4. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa Zarządu na wniosek każdego członka Zarządu lub 
na żądanie Komisji  Rewizyjnej  nie później  niż w terminie 14 dni od daty przedstawienia 
wniosku w tym zakresie. 



5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

7. Odwołanie członka Zarządu przez Walne Zebranie następuje w razie:

a) złożenia rezygnacji,
b)  podjęcia  pracy,  której  charakter  uniemożliwia  należyte  wykonywanie  funkcji  członka 
Zarządu,
c)  choroby,  ułomności  lub  utraty  sił  i  sprawności,  powodujących  trwałą  niezdolność  do 
sprawowania funkcji,
d) nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e) nienależytego wypełniania funkcji,
f) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, zgodnie z celami statutowymi,
b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania pracowników oraz osób na podstawie innej 
umowy cywilnoprawnej oraz określania ich wynagrodzeń, 
e) podejmowanie decyzji w sprawie obciążania, nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia, 
w tym nieruchomego i ruchomego,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania, skreślaniu członków,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz bilansu co roku na Zwyczajnym 
Walnym Zebraniu,
k) ustalanie zasad i wysokości pobierania składek członkowskich, 
l) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z innych organizacji, 
stowarzyszeń, porozumień i związków,
ł) ustanawiane rodzajów odznak, medali i tytułów oraz ich przyznawanie,
m)podejmowania decyzji we wszelkich sprawach bieżących uzasadnionych ich charakterem 
związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów z Klubem czy 
osobami trzecimi.

2. Do  reprezentowania  Stowarzyszenia  na  zewnątrz,  działania  w  jego  imieniu   i  do 
zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch działających łącznie 
członków  Zarządu,  w  tym  Prezes  lub  Vice-Prezes.  Do  zaciągania  zobowiązań 
majątkowych przekraczających wartość 50.000 zł,  konieczna jest zgoda wszystkich 
członków Zarządu.



Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja  Rewizyjna  wybierana  jest  przez Walne Zebranie  w liczbie  od 3 do 5 osób w 
głosowaniu jawnym, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego.

2.  Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbywają się  w miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  niż raz w 
okresie 6 miesięcy. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 
być  członkami  organu zarządzającego  ani  pozostawać z  nimi  w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4.  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co 
najmniej  połowy  członków  Komisji.  W  razie  takiej  samej  liczby  głosów  za  i  przeciw, 
decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego.

5.  Do  możliwości  odwołania  członka  Komisji  Rewizyjnej  stosuje  się  odpowiednio 
postanowienia § 20 ust. 6 oraz § 20 ust. 7 niniejszego Statutu.

§ 23

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,
b) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
c) uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej,
d) wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sytuacji stwierdzenia nie 
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
e)zwołanie  Zwyczajnego  Walnego  Zebrania  w  razie  nie  zwołania  go  przez  Zarząd  w 
przepisanym statutem terminie, 
f)przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia  absolutorium całemu 
ustępującemu Zarządowi i poszczególnym jego członkom,
g)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

2.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony przez  niego  członek  może  brać 
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 24

1.  W  przypadku  zmniejszenia  się  ilości  członków  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie 
wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W razie braku kandydatów, uzupełnienie może nastąpić w  drodze dokooptowania  przez 
pozostałych członków władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, a których skład uległ 
zmniejszeniu,  po uzyskaniu  zgody zainteresowanych,  spośród członków stowarzyszenia,  z 
zastrzeżeniem  ust.  3.  Dokooptowani  członkowie  pełnią  swe  funkcje  do  czasu  zwołania 
Walnego  Zebrania,  które  może  powierzyć  im  pełnienie  funkcji  do  zakończenia  trwania 
kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3.  Wakująca  funkcja  Prezesa  Zarządu  przed  upływem  kadencji  wymaga  niezwłocznego 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,  nie później  niż w okresie 30 dni od chwili 
ustania członkostwa i dokonania wyboru poprzez głosowanie.  



4. W  sytuacji  określonej  w  ust.  2,  w  przypadku  wakatów  funkcji  V-ce  Prezesa(ów)  i 
Sekretarza  Zarządu Stowarzyszenia,  o  ile  są  wybrani  -  Prezes  może uzupełnić  te  funkcje 
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

5.  Kadencja  wybranych  w  tym  trybie  członków  władz  Stowarzyszenia  upływa  wraz  z 
kadencją Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

V.  Majątek Stowarzyszenia

§ 25                                                         

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz 
nazwa i inne dobra niematerialne Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z tytułu:
a) składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dochodów z działalności własnej, gospodarczej,
d) dotacji,
e) lokat, odsetek i depozytów bankowych, 
g) środki pochodzące z ofiarności publicznej.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 26

1.Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

2.Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

3.Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia 
oraz kosztów prowadzenia przez nie działalności gospodarczej służącej celom statutowym.

§ 27

W sprawach  nie  uregulowanych  w statucie  mają zastosowanie  przepisy  ustawy z  dnia  7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).


