STATUT
KLUBU SPORTOWEGO
„Akademia Piłkarska Żyrardów”
Rozdział I
Nazwa, teren działalności i charakter prawny
§ 1.
1. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Żyrardów” zwany jest w dalszej części Statutu
Klubem.
2. Siedzibą Klubu jest Miasto Żyrardów. Terenem działania Klubu jest cały kraj.
§ 2.
1. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub działa w szczególności w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące
regulujące zasady działania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
§ 3.
Klub działa zgodnie z postanowieniami statutu.
§ 4.
Klub używa pieczęci oraz flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§ 5.
1. Celem Klubu jest:
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1)organizowanie zajęć sportowych dla swoich członków ze szczególnym uwzględnienie
dzieci i młodzieży przez tworzenie sekcji sportowych, w szczególności o profilu piłka nożna,
2)organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego;
3)organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
4)prowadzenie działalności szkoleniowej;
5)promocja zdrowia przez lansowanie sportu i rekreacji rodzinnej i środowiskowej;
6)aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez Klub i innych
organizatorów, rozwój masowej kultury fizycznej;
7)troska o właściwy stan techniczny i rozwój bazy sportowej na terenie działania.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
kierowanie do nich postulatów;
5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym
samorządom;
6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
10) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Klubu
3. Klub realizuje swoje działania we współdziałaniu z władzami samorządowymi i
sportowymi.
§ 6.
Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.
§ 6a
1. Klub może prowadzić odpłatną działalność statutową w zakresie:
1)

Organizacji zawodów sportowych,

2)

Obozów sportowych,

3)

Organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego w tym zajęć sportowych.
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2. Całkowity przychód z działalności określonej w ust. 1 przeznacza się na cele statutowe
Klubu.
3. Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności w formie odpłatnej i nieodpłatnej
zgodnie z wymogami Ustawy spoczywa na Zarządzie.
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki:
§ 7.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych
4. Członków uczestników.
§ 8.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz uczestniczyć w Walnych
Zebraniach z głosem stanowiącym.
2. Brać udział we wszystkich formach działalności Klubu.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
4. Otrzymać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
5. Korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu.
6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 9.
Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne przyjmowane w poczet Klubu przez Zarząd
po zgłoszeniu pisemnych deklaracji.
§ 10.
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Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Czynny udział w działalności Klubu.
§ 11.
1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być instytucje i organizacje o zasięgu
lokalnym, zainteresowane lub współdziałające w rozwoju sportu.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia
przyjętego przez Zarząd Klubu.
§ 12.
Członkowie wspierający mają prawo:
1. Brać udział poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych
Zebraniach członków Klubu.
2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, oceniać i poddawać krytyce ich
działalność.
3. Korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności Klubu.
§ 13.
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. Pomoc Klubowi w realizacji statutowych celów, regularne opłacanie składek
członkowskich oraz udzielanie pomocy finansowej Klubowi.
2. Przestrzeganie przepisów statutu Klubu.

§ 14.
1. Członkami honorowymi Klubu są osoby fizyczne szczególnie zasłużone w rozwoju
sportu.
2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Zarząd Klubu
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§ 15.
1. Członkowie honorowi mają prawo:
1) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu
2) udziału w imprezach organizowanych przez Klub
2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom
zwyczajnym, za wyjątkiem praw wyborczych i nie opłacają składek.
§ 16.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba małoletnia przyjęta po złożeniu pisemnej
deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu za zgodą swego ustawowego
opiekuna.
2. Członkom uczestnikom, za wyjątkiem osób w wieku od 16 do 18 lat lub
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie przysługuje głos
stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
3. W przypadku wyboru do zarządu Klubu osób w wieku od 16 do 18 lat, większość
członków Zarządu musi być pełnoletnia.
§ 17.
Członkostwo w Klubie wygasa wskutek:
1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego
statutowych zadań, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż
jeden rok.
3. Wykluczenie członka Klubu, w razie istotnego naruszenia postanowień statutu Klubu.
4. Rozwiązania Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu
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§ 18.
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa cztery lata.
3. Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają
zwykłą większością głosów , przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. Głosowania mogą być tajne lub jawne.
5. W razie równości głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego.
Walne Zebranie
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Klubu, przy
czym termin miejsce i porządek obrad powinien być podany członkom nie później niż
na tydzień przed datą zebrania.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarządu
Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez Zarząd:
1) na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
2) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu Klubu
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 21.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać tylko te sprawy dla których
zostało zwołane.
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§ 22.
W Walnych Zebraniach Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni, przy czym każdy ma jeden głos.
§ 23.
W Walnym Zebraniu oprócz członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd Klubu.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1. Uchwalenie planów działalności Klubu .
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.
4. Wybór Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną, Radę Sportu lub członków.
Zarząd Klubu
§ 25.
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków lub kooptowanych przez Zarząd.
2. Skład Zarządu stanowią: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu oraz członkowie
Zarządu.
3. Zarząd Klubu konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. Prezydium Zarządu stanowią: Prezes Zarządu i jego zastępca.
§ 26.
Zarząd na terenie swego działania kieruje całokształtem działalności Klubu:
1. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania członków.
2. Reprezentuje Klub na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.
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3. Prowadzi działalność sportową i rekreacyjną oraz dba o zapewnienie odpowiednich
kadr instruktorskich.
4. Prowadzi działalność propagującą sport.
5. Dba o rozwój urządzeń sportowych, o ich właściwe i celowe wykorzystanie oraz ich
prawidłową konserwację.
6. Opracowuje plany działania i budżety roczne Klubu.
7. Współdziała z władzami samorządowymi, instytucjami, zakładami pracy i szkołami.
8. Nagradza i karze członków Klubu.
9. Powołuje sekcje sportowe i zespoły sportowe.
10. Zatrudnia pracowników, w szczególności Dyrektora Klubu.
§ 27.
Pomiędzy posiedzeniami Zarząd Klubu jest reprezentowany przez Prezydium Zarządu.
§ 28.
1. Członek Zarządu, który nie bierze czynnego udziału w pracach Zarządu, lub którego
działalność jest sprzeczna ze statutem Klubu może być pozbawiony mandatu członka
Zarządu, a na jego miejsce może być wybrana inna osoba.
2. Prezes Klubu, który nie spełnia właściwie roli Prezesa może być pozbawiony funkcji
przez Zarząd Klubu większością głosów jego członków.
3. Zarząd Klubu w przypadku rezygnacji Prezesa Klubu ze swojej funkcji lub
pozbawienia tej funkcji przez Zarząd na to stanowisko może powołać osobę ze swego
grona lub osobę dokooptowaną do Zarządu.
4. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub pozbawienia ich mandatu przez
Zarząd, Zarządowi przysługuje możliwość kooptacji członków.
5. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków również w innych uzasadnionych
przypadkach, tak by Zarząd liczył do 5 członków zarządu.
§ 29.
Zarząd Klubu zbiera się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Komisja Rewizyjna
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§ 30.
1. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowogospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczącego Komisji powołują
spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.
3. Komisja działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu.
5. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji liczby członków poniżej 3,
Komisji Rewizyjnej przysługuje możliwość kooptacji nie więcej niż 2 członków.
§ 31.
1. Komisja Rewizyjna
1) przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej
działalności Klubu
2) może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
3) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określa termin i sposoby
ich usunięcia.
4) przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada
wyłączne prawo do zgłaszania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
Rozdział V
Nagrody i kary
§ 32.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Klubu.
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§ 33.
1. Za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje
(zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie) prawo wymierzenia
następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka;
4) wykluczenie
2. Od uchwały Zarządu w sprawie ukarania członka Klubu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
informacji o ukaraniu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 34.
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) dotacje
2) wpływy ze składek członkowskich
3) darowizny
4) inne wpływy z działalności Klubu.
§ 35.
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań i nabywania uprawnień właściwy jest Zarząd Klubu.
2. Do wykonywania czynności w imieniu Klubu upoważniony jest jego Zarząd, a także
osoby posiadające pełnomocnictwo Zarządu Klubu.
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3. Dla ważności składanych w imieniu Klubu oświadczeń woli, w szczególności
podejmowania decyzji w zakresie spraw majątkowych Klubu, w tym do
dysponowania środkami finansowymi wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu Klubu w tym Prezesa Klubu lub jego Zastępcy.
4. Rok budżetowy Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym t. j. rozpoczyna się 1
stycznia, a kończy się 31 grudnia każdego roku.
Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu
§ 36.
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej
kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów członków Walnego Zebrania w
obecności minimum 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki
zostanie przekazany majątek.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 37.
Prawo wykładni niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków.
§ 38.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
§ 39.
Pierwszy Zarząd Klubu wybierany jest przez Założycieli.
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