STATUT
Klubu Sportowego „Bystrzańska Akademia Tenisowa”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Bystrzańska Akademia Tenisowa” w skrócie
„BAT Bystra”,zwane w dalszej części statutu „Klubem”.
§2
Siedziba Klubu znajduje się w Bystrej, pod adresem: Bystra, ul. Pod Piekłem 29.
Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji prowadzonej przez Starostę i ma
osobowość prawną.
§4
Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie oraz z ustawą o stowarzyszeniach oraz własnym
statutem.
§5
Klub używa pieczęci, logo, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§6
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.
Rozdział 2
Cele Klubu i sposoby ich realizacji
§7
Celem Klubu jest:
1. Popularyzacja tenisa ziemnego.
2. Organizowanie szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Aktywne reprezentowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach sportowych,
4. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w klubie oraz w środowisku.
5. Organizacja warsztatów tenisowych dla dzieci w okresie letnim i zimowym.
6. Organizacja turniejów klubowych i międzyklubowych dla dzieci i młodzieży.

§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkolenia tenisowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizowanie imprez sportowych w skali masowej i wyczynowej.
3. Zorganizowanie ekipy instruktorskiej i trenerskiej dla potrzeb Klubu,
4. Współpracę z Polskim Związkiem Tenisowym i innymi organizacjami sportowymi,
5. Ułatwienie dostępu do materiałów szkoleniowych i sprzętu wszystkim
zainteresowanym,
6. Współpracę ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.
Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki
§9
Klub zrzesza osoby pragnące grać w tenisa oraz sympatyków.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację,
zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą być członkami Klubu, za pisemną zgodą
ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
3. Małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą
należeć do Klubu i być jego członkami, ale bez prawa głosowaniu na Walnych
Zebraniach Członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Klubu.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem
wyborczym (z wyjątkiem członków małoletnich poniżej lat 16).
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych zorganizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 12
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają
cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialnofinansową dla Klubu.
2. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 13
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu osobom fizycznym,
szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa lub Klubu. Członkowie honorowi mają te same
prawa co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 14
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Władz Klubu,
3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
5. Solidarne współdziałanie w celu właściwego rozwoju Klubu.
§ 15
Członkostwo w klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłatą
członkowską przez okres 1 roku.
3. Rozwiązania Klubu
§ 16
Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo
odwołania do walnego zebrania klubu w terminie 14 dni od daty doręczenie stronie
uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 17
1. Władzami klubu są:
a. Walne zebranie Klubu,
b. Zarząd Klubu,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 18
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą w Klubie i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku najpóźniej do
30 czerwca każdego roku. Zwyczajne Walne zebranie jest zebraniem
sprawozdawczym, a raz na 4 lata zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd klubu:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne zebranie Klubu odbywa się najpóźniej 30 dni od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 19
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
Klubu,
c. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu,
d. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ustępu 2
niniejszego paragrafu,
e. Podejmowanie uchwał o zmienia statutu Klubu lub uchwały o jego
rozwiązaniu,
f. Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spaw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Klubu.
2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub członków Komisji
Rewizyjnej prawo uzupełniania składu do 1/3 całości Zarządu i Komisji Rewizyjnej
przysługuje tym organom.
3. Walne Zebranie Klubu jest zdolne do podejmowania uchwały w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania, a w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin drugiego Walnego
Zebrania był podany w zawiadomieniu o zwołaniu pierwszego Walnego Zebrania
Klubu.
4. Przy spełnieniu punktu 3 niniejszego paragrafu uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.
5. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez Zarząd.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Zarząd
zawiadamia zainteresowanych co najmniej na 30 dni przed jego terminem – podając
termin pierwszego i drugiego terminu, a o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu na co
najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienia imienne przesyła Zarząd na
adresy domowe członków Klubu pisemnie, poczta elektroniczną lub zawiadamia
telefonicznie.
§ 20
1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,
którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu, konieczna jest obecność co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa.
§ 21
1. Zarząd prowadzi sprawy Klubu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a.

reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c.

uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e.

przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

f. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§ 22
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu,
jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków bądź działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje
Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Klubu w ciągu 30 dni od daty doręczenia postanowienia o usunięciu lub zawieszeniu.
Odwołanie składa w tym okresie za pokwitowaniem jednemu z pozostałych Członków
Zarządu Klubu.
§23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebranie Klubu. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Klubu,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określanie terminów oraz sposobów usunięcia uchybień,
c. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,
d. wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach
stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź z istotnymi
interesami Klubu,
e. stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
f.

składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 24
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z
jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie za
statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia
uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Klubu
§ 25
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Klubu pochodzi między innymi z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn i zapisów,
c. dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
d. dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e. innych wpływów.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Dochody z działalności Klubu służą realizacji celów statutowych i nie mogą być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 26
Klub nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów
Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Klubu,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
§ 27
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą
dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 28
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
Klub może być rozwiązany Uchwałą Walnego Zebrania Klubu zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu, określając sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.

