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S T A T U T 

 

Międzyszkolnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „WIENIAWA” 

 

w Lesznie. 

 

 

I. Nazwa i teren działania oraz barwy i emblemat klubu. 

 

& 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy 

„Wieniawa” w Lesznie, zwany dalej Klubem. 

 

& 2. 

Siedzibą władz i terenem działalności Klubu jest miasto Leszno. 

 

& 3. 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i realizuje 

zadania w zakresie kultury fizycznej. Prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące 

w tym zakresie przepisy. 

 

& 4. 

Klub może przystąpić do innych związków i stowarzyszeń kultury fizycznej np.: 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Polskich Związków Sportowych. 

 

& 5. 

Patronat nad Klubem sprawować będą zakłady i instytucje, które zdeklarowały się lub 

zdeklarują pomoc w jego działalności. 

 

& 6. 

Barwami Klubu są kolory: złoty (żółty) i czarny. 

 

& 7. 

Klub używa pieczęci płaskiej z napisem: Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy 

„Wieniawa” w Lesznie. 

 

II. Cel i zadania Klubu. 

 

& 8. 

Celem Klubu jest rozwijanie działalności sportowej członków, a także stwarzanie im 

odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu. 

 

& 9. 

Dla wykonania tych zadań Klub organizuje szkolenia sportowe, zawody sportowe i 

imprezy, bierze udział w zawodach, prowadzi pracę wychowawczą ukierunkowując ją 

na kształtowanie uniwersalnych wartości etyczno – moralnych i pracę w kierunku 

upowszechnienia sportu w postaci wykorzystania urządzeń sportowych, sprzętu, kadry 

trenersko – instruktorskiej oraz gromadzi fundusze dla finansowania tych zadań. 
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& 10. 

Zarząd Klubu może zgłosić swój Klub do Federacji Klubów Sportowych. 

 

III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

 

& 11. 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) uczestników 

c) wspierających 

d) honorowych 

 

& 12. 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna. 

 

& 13. 

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która przedstawi pisemną 

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz: 

1) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację  

2) opłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub  

3) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu. 

 

& 14. 

Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel lub osoba prawna, 

organizacja społeczna, instytucja, zakład pracy o ile wypełni warunki wymienione 

w punktach & 13. 

 

& 15. 

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które położyły wybitne zasługi 

dla rozwoju Klubu. 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

większością 2/3 głosów. 

 

& 16. 

Członek Klubu ma prawo: 

1) brać czynny udział w Walnych Zebraniach Klubu 

2) zabierać głos i stawiać wnioski na Walnych Zebraniach Klubu 

3) noszenia odznaki klubowej 

4) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu 

5) do korzystania z urządzeń i obiektów Klubu w granicach zarządzeń i uchwał 

 Zarządu Klubu 

6) Do korzystania z urządzeń i obiektów oraz wszelkich ulg i ułatwień 

 przyznawanych członkom przez Zarząd Klubu 

7) Brania udziału w pracach poszczególnych sekcji. 

 

& 17. 

Do obowiązków członka Klubu należy:  

1) godnie reprezentować barwy klubu i dbać o dobre jego imię 
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2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał organów klubu i sekcji 

do której jest przynależny 

3) brać czynny udział w pracach klubu 

4) szczególną troską i dbałością otaczać obiekty klubowe, urządzenia i sprzęt 

sportowy 

5) dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego 

6) opłacać regularnie składki członkowskie 

7) przyczyniać się do rozwoju sportu polskiego 

8) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć, treningów i  

zawodów sportowych. 

 

& 18. 

Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa i obowiązki wymienione wyżej z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad  

uchwałami i decyzjami klubu. 

 

& 19. 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel, który: 

a) spełnia warunki określone w & 12 

b) złoży pisemną deklarację zawierającą  zobowiązanie do ścisłego przestrzegania 

statutu i regulaminów klubu 

c) uiści wpisowe oraz zobowiąże się do opłacania składek w wysokości ustalonej 

przez Zarząd 

2. Członkom zwyczajnym oraz uczestnikom nie wolno należeć do innego   

stowarzyszenia sportowego, o ile dana dyscyplina sportowa jest uprawiana w 

klubie. 

 

& 20. 

Członkostwo w klubie ustaje na skutek: 

a) śmierci 

b) wystąpienia zgłoszonego pisemnie na adres Zarządu Klubu, które może nastąpić w 

każdym czasie, lecz nie zwalnia od uregulowania składek do końca danego 

miesiąca oraz zdania przydzielonego do użytku sprzętu oraz wszelkiej własności 

klubu 

c) wykreślenia przez Zarząd wskutek nieuregulowania mimo wezwania w terminie  

30 dni zaległych składek za sześć miesięcy 

d) wykluczenia przez Zarząd za rozmyślne i uporczywe działanie wbrew statutowi, 

regulaminowi, względnie uchwałom władz klubu, szkodliwą działalność wobec  

klubu oraz popełnienia występku nieetycznego lub niehonorowego. 

 

IV. Władze Klubu. 

 

& 21 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie 

b) Zarząd Klubu 

c) Komisja Rewizyjna 
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d) Sąd Koleżeński 

2. Kadencja władz klubu trwa cztery lata 

 

& 22. 

1. Walne Zebranie jest naczelną władzą klubu  

2. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych sekcji (tzw. 

klucz), określa każdorazowo przed Walnym Zebraniem Zarząd, kierując się przy 

tym aktualnymi potrzebami i możliwościami organizacyjno – lokalowymi. 

3. Członkowie Zarządu Klubu uczestniczą w Walnym Zebraniu na prawach 

przysługujących delegatom poszczególnych sekcji.   

 

& 23. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) wybór Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przy  

czym wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym według orzeczenia 

Walnego Zebrania 

b) rozpatrywanie działalności klubu, ocena pracy Zarządu i udzielenia Zarządowi 

absolutorium 

c) uchwalenie budżetu i wskazanie ogólnych dyrektyw dla Zarządu 

d) uchwalenia zmian statutu klubu 

e) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego 

f) podejmowanie uchwał o nabycie lub zbycie nieruchomości oraz o likwidację klubu 

g) uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego. 

 

& 24. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się corocznie, a jako 

Sprawozdawczo – Wyborcze co cztery lata 

2. o dniu i miejscu Walnego Zebrania decyduje Zarząd, który zawiadamia członków 

klubu na 14 dni przed zebraniem pisemnie lub przez ogłoszenie w prasie  

względnie na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu, miejsca i porządku zebrania. 

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania mogą być tylko wnioski zgłoszone na 

piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem. Wnioski nie 

zgłoszone w przewidzianym terminie będą traktowane jako nagłe i mogą być 

przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko w przypadku, gdy za nagłością 

oświadczy się bezwzględna większość obecnych na zebraniu. Wnioski nagłe nie 

mogą dotyczyć spraw wymagających większości kwalifikowanej. 

 

& 25. 

1. Do ważnego Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 50 % 

Delegatów uprawnionych do głosowania. W razie braku w wyznaczonym terminie 

wymaganej ilości, Zarząd Klubu wyznacza drugi termin o pół godziny później z  

tym, że w drugim terminie powzięte uchwały są ważne bez względu na liczbę 

obecnych. 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem 

uchwał w sprawach: 

a)  nadania lub pozbawienia godności członka honorowego 

b)  zmiany statutu 

c)  likwidacji klubu. 
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Uchwały te wymagają większości 2/3 liczby głosów członków obecnych na 

zebraniu. 

3. Walne Zebranie obraduje według zatwierdzonego przez to zebranie regulaminu. 

 

& 26. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

1. w razie potrzeby stwierdzonej przez poprzednie Walne Zebranie lub Zarząd 

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej 

3. na pisemne żądanie członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej 1/3 

części ogółu członków 

4. w razie śmierci lub ustąpienia 3 członków Zarządu 

 

& 27. 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w sposób analogiczny jak Zwyczajne 

Walne Zebranie w terminie 3 tygodni od zaistnienia okoliczności przewidzianych  

w & 26. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje według Regulaminu Zwyczajnego 

Walnego Zebrania. 

 

& 28. 

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością klubu 

2. Prezes Klubu, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierani są przez 

Walne Zebranie na okres 4-ro letni. 

 

& 29. 

W skład 3 – 5osobowego Zarządu wchodzą: 

1. Prezes Zarządu 

2. Wiceprezes 

3. Sekretarz + skarbnik 

4. Członek Zarządu ds. Szkoleniowo - Organizacyjnych 

5. Członek Zarządu 

 

& 30. 

1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą również z głosem doradczym kierownicy 

Poszczególnych sekcji 

2. Kierownicy Sekcji są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa Klubu przez 

Zarząd 

3. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd Klubu konstytuuje się na swym pierwszym 

Posiedzeniu 

4. W składzie Zarządu w czasie trwania 4-ro letniej kadencji mogą być dokonywane 

uzupełnienia nie więcej jednak niż 4 członków Zarządu określonych w & 29. 

 

& 31. 

Zarząd oraz poszczególne sekcje działają w oparciu o regulaminy, które w swej treści 

muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego statutu. 
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& 32. 

Zarząd Klubu reprezentuje interesy klubu i sprawując ogólne kierownictwo podejmuje 

decyzje we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zebrania stosownie do postanowień & 23 niniejszego statutu. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) zarządzanie majątkiem i funduszami klubu 

2) opracowanie planów pracy i preliminarzy budżetowych 

3) powoływanie zakładów prowadzących działalność gospodarczą i handlową 

4) przedkładanie sprawozdań z działalności klubu Walnemu Zebraniu 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia klubu do stowarzyszenia  

związków i innych organizacji sportowych 

6) zakup i odstępowanie nieruchomości po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania 

7) uchwalenie regulaminu dla poszczególnych sekcji oraz innych regulaminów 

koniecznych do sprawnego funkcjonowania klubu 

8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem dla 

innych władz klubu 

9) zawieszanie w prawach członka. 

 

& 33. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na 6 

tygodni, przy czym do ich ważności konieczna jest obecność co najmniej 3 członków 

Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości decyduje 

głos Prezesa. 

 

& 34. 

Zarząd ma prawo nakładać na członków następujące kary za naruszenie statutu, 

Przepisów, regulaminów i zarządzeń klubu: 

1. upomnienie pisemne 

2. nagana 

3. dyskwalifikacja względnie zawieszenie w prawach członka na przeciąg do 1 roku 

4. wykluczenie z klubu. 

Uchwały o których mowa w pkt. 3 – 4 wymagają wstępnego dochodzenia. Członek 

zdyskwalifikowany lub zawieszony traci wszelkie prawa przewidziane statutem 

Od uchwał Zarządu w sprawach powyższych można się odwołać do Walnego 

Zebrania. 

 

& 35. 

W miarę potrzeby i zgodnie z działalnością klubu – Zarząd może utworzyć względnie 

rozwiązać sekcję sportową działającą w ramach klubu. Od uchwały Zarządu o 

rozwiązaniu sekcji można odwołać się do Walnego Zebrania. Sekcje sportowe działają 

na podstawie regulaminu. 

 

& 36.. 

Wszelkie decyzje w sprawach finansowych oraz dokumenty finansowe podejmuje i 

podpisuje dwóch członków Zarządu. 
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& 37. 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

& 38. 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą nadzorującą i kontrolującą pracę Zarządu oraz 

pracę poszczególnych sekcji 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne  

Zebranie na okres 4-ch lat. 

 

& 39. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie gospodarki klubu 

2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej klubu i  

stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi  

3. żądanie nas piśmie od Zarządu zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego 

wyłącznie w sprawach finansowych i majątkowych klubu, do czego wystarczy  

podpis 2-ch członków komisji. 

 

& 40. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne Zebranie na 

okres 4-ch lat 

2. Sąd Koleżeński w 3-osobowym składzie rozpatruje spory między członkami klubu 

oraz podejmuje działania ugodowe we wszelkiego rodzaju zatargach i konfliktach 

wewnątrz klubowych. 

 

V. Dochody i majątek klubu. 

 

& 41. 

1. Dochody klubu składają się z: 

a) wpisowego i składek członkowskich 

b) różnych wpływów, jakie przynosi podstawowa działalność klubu, szczególnie 

w postaci organizacji imprez sportowych i za wynajem obiektów i urządzeń 

sportowych 

c) dotacji organów państwowych 

d) uznaniowej pomocy materialnej udzielanej przez zakłady patronackie lub inne 

jednostki gospodarcze   

e) darowizn osób fizycznych lub prawnych (sponsorów) 

f) zysków, osiąganych z poza statutowej działalności usługowej i gospodarczej 

prowadzonej na podstawie wymaganych zezwoleń odnośnych władz oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Majątek klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz 

Wierzytelności 

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 
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VI. Przepisy końcowe. 

 

& 42. 

Likwidacja klubu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej 

kwalifikowaną większością głosów, przy czym w takim przypadku majątek klubu 

przekazuje się według decyzji Walnego Zebrania. Decyzje w tym względzie  

wymagają aprobaty władzy rejestracyjnej. 

 

& 43. 

Z wnioskiem o likwidację klubu mogą wystąpić członkowie klubu, władze klubu lub 

władze nadrzędne. Uchwałę o likwidacji klubu i przeznaczeniu majątku zatwierdzają 

władze rejestrujące klub. 

 

& 44. 

Klub MMKS „WIENIAWA” Leszno przejął i kontynuuje tradycje Sekcji 

Szachowej „WIENIAWA” działającej na terenie Leszna od 1. grudnia 1985 roku. 

 

& 45. 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu i wewnętrznych przepisów Klubu posiada 

wyłącznie Walne Zebranie i Zarząd Klubu. 

 

Powyższy Statut zatwierdzony został przez członków klubu na Walnym Zebraniu  

Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu w dniu 16.12.2006 r. 

 

 

 

Leszno, dnia 16.12.2006 r.    W imieniu Zarządu 

 


