
STATaTĄ-

KLUBU SPoRToWEGo,,AGROS,, ZAMOŚĆ

ROZDZIAŁ l

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy,,Agros" zwane jest dalej Klubem.

§2

1/ Teren działartia Klubu w zakresie działalności wychowawczej i spońowej jest obszat
Rzeczpospolitej Polskiej .

Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2l Siedzibą Klubu jest miasto Zamośó.

§3

Klub posiada osobowośó prawną.

§4

1/ Klub jest członkięmZrzeszenia Ludowe ZespoŁy Sportowe.
2l Khlb możę byó członkiem innych organizacji. których przedmiotem dziŃalności jest roz-
wój kultury ftzycznej i sportu, a w szczególności Polskich Związkow Sportowych, w tym
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Łuczniczego, Polskiego Zwiqlu
Podnoszenia Ciężarów, Polskiego ZwiązkuKolarskiego, Polskiego ZwiękuZapaśniczego
i Polskiego Zwieyzkl Sumo.
3/ W zakresie działalności gospodarczej Klub możę nawiryywać kontakty ze wszelkimi

organizacjami społecznymi, j ednostkami gospodarki uspołecznionej,
o sobami prawnymi i ftzy cznymt łącznie z tw otzenięm spółek.

§5

1/ Klub używa odznak i znaków orgańzacyjnych orazpieczęci zzachowanięm
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2,1Barwami Klubu są kolory: biały- zielony-czerwony.
3/ Emblematem Klubu jesttarczakoloru białego z czerwonymzę znakiem wschodzącego

słońca, w środku napis Klub Sportowy,,Agros" Zamość.

§6

Klub jest stowarzyszeniem dzińĄącymw oparciu o Ustawę o kulturze ftzycznej,Ustawę
o sporcie kwalifikowanym, Ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie oraz
,,Prawo stow arzy szeniach".
Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.
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§7
Celem Klubu jest:

1/ Rozwijanie w różnych formach sportu i wychowaniafizycznego.
2 l Ro zw! ańe dzińalności w zakre sie rekreacj i, wyp oczynku, turyst yki or az krzewienie

wśród mieszkńców środowiska zamiłowania do systematycznęgo uprawiania rekreacji
ruchowej i innych form aktyłvnego wypoczynku.

3lProwadzenie działalności wychowawczej wśród członków mającej na celu podnoszenie ich
rozwoj u ftzy cznego i kulturalnego.

4l Czynrry udział w zyciu społecznym i gospodarczymnaterenie działania.

§8

Dla osiągnięcia swego celu Klub podejmuje następujące środki i dzińania

1/ lJpowszechnia kulturę fizyczną i sport dEąąc do zrzęszenia jak największej liczby
członków, sympatyków sportu i kultury fizycznej.

2l Oryantzuje imprezy sportowe o charakterzę Wpoczynkowym i masowym dla swoich
człoŃów i innych obywateli troszcząc się o ich wysoki poziom oraz wysoki poziom
moralny zawodników i dzińaczy.

3/ Uczestniczy w imprezach sportowych organizowanychprzezZtzęszęńęLZS orazinnę
organizacje.

4/ Prowadzi szkolenie sportowe dla członków i zawodników zrzeszonych w poszczególnych
sekcjach i organizuje imptezy sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego.

5l Oryanizuje dla mieszkańców środowiska imprezy rekreacyjne i inne formy aktyrłmego
wypoczynku.

6/ Rozwij a działalno śó kulturalno-oświatową wśród członków.
7/ Współdziaław zakresie rozwoju różnychdyscyplin sportu orazform aktyumego

wypoczynku z właściwymi instltucjami i organizacjwrti, atakże w zakresie opieki
lekarskiej nad swoimi członkami.

8/ Promuje Miasto Zamośc, Gminę Zamość, Powiat Zamojski, Województwo Lubelskie,
Rzeczypospolitą Polską.

9l Zaruądza posiadanymi urządzeniami sportowymi, obiektami i innym majątkiem
ruchomym i nieruchomym.

10/ Klub moze prowadzió działalnośc gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z dzińalności gospodarczej Klubu służy rcalizacji celów
stafutowych i nie może być ptzeznaczony do podziału między jego członków.

1 1/ Klub moze otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
12l Klub może pozyskiwać fundusze w kraju i za granicąw szczególności poprzezudział

w organizowanych konkursach.
13/ Klub może realizować cele określone w pkt. 1-12 odpłatnie.
14l Klub może ręa|izowac cele określone w pkt. 1-12 nieodpłatnie.
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CZŁONKOWIE" ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

CzłoŃowie Klubu dzie|ąsię na:
1/honorowych
2lzłłyczĄnych
3/uczestników
4/wspierających

§9

1/ Członkami honorowymi są osoby fizaczne zasłużone wrozwoju kultrrry frrycznej, którym
przysługuj ą wszystkie prawa należne członkom rvłyczajnym. Tyhił czŁolka honorowego
nadaje ZarządKlubu.

§10

1, l CzŁołlkarti zvły czajnymi Klubu są pełnoletnie osoby ftry czne.
2/ Przylęcie w poczet członków rvlyczĄnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego

naZarządKlubu.

§ 1l

Członkowi e rwyczajni maj ą prawo:

1/ uczestniczyów Walnym ZebrańuKlubu z głosem stanowiącym orazcrynnym i biernym
prawem wyborczym.

2lbrać czynny udziń w imprezach sportowych orazvżrywać godła i barw klubowych.
3l zgŁaszać postulaĘ i wnioski wobec władzKlubu oraz oceniać ich działalnośó.
4/ otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowychzadń.
5i korzystać zwządzeń Klubu.
6 l korzy stŃ z innych uprawnień wynikaj ący ch z działalności statutowej .

§12

Do obowiązków członków z:łlyczajnych należy:

"l, l przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał ńńz Klubu.
2 l regllame opłacanie składek człoŃowskich,
3l czawty udziŃ w działalności Klubu.

§13

Członkami wspierającymi Klub mogą byó osoby pralilTle oraz osoby ftzyczne zainteresowane
lub współdziałające w rozwoju kultury fizycmĄ.
Przyjęcie w poczet członków wspieĘących następuje na podstawie z$oszenia przyjętego
WzezZarząd Klubu.



§14

Członkowie wspieraj ą cy mąąprawo ]

1l zgłaszac postulaty i wnioski wobec władzKlubu.
2l korzystaó z uprawnień wynikających z dzińa|ności statutowej.

§15

Do obowiązkow członków wspierających należy:

1/ udzielanie pomocy Klubowi w rcalizacji jego statutowychzadań.
2l regtllame opłacanie składek człoŃowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy

finansowej i materialnej Klubowi.
3 l przestrzeganie postanowień Klubu.

§16

1/ Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, poniżej 16lat, które mogą uczestńczyć
w działalności Klubu zazgodą swych prawnych opiekunów.
Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zvłyczajnych Klubu,
z wyjątkiem głosu stanowiące go oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na
Walnych Zebr ariach Klubu.

2l Uczęstnicy w wieku od 16 do 18 lat,którzy mają ograniczonązdolność do czynności
prawnych, mogą nalężęc do stowarzyszeńikorzystać z czynnęgo i biernego prawa
wyborczego ztym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej czynności prawnej.

§17
CzłoŃowstwo wygasa wskutek:

1/ wystąpienie członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiagń
finansowych.

2/ skreślęnia z listy członków Klubu w razię nie uczęstniczeniaw realizacji jego statutowych
zadań lub niepłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy ńż jeden rok.

3l v,ryHuczenie członka z Klubu w ruzie istotnego naruszania postanowień statufu.
4l rozwiązartia Klubu.
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§18

WŁADZE KLUBU

IlWładzałrti Klubu są:
-Walne Zębrarie Klubu
-Zaruąd Klubu
-Komisj a Rewizyjna Klubu



2lKadencjaWładz trwa 4lata. W wypadku ustąpienia członków władz, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władzpochodzących z kooptacji nie możę
przekraczać Il3 członków władz pochodzących z wyboru.

3/ Członkowie Zarząduw związku z pełnioną funkcją w organizacji mogą otrzymywać
wynagrodzenie.

4/ Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od
uchwały Walnego Zebtania.

5/ Uchwały wszystkich władz zapadajązrykJą większością głosów, przy czym dla ich
wazności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.W ruzie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

WALNE ZEBRANIE KLUBU

§19

1/ Walne Zębranie Klubu jest najwyższąwładząKlubu.
2l Walnę Zebranie Klubu zwoływanie jest pTzez Zarząd, pruy czym termin, miejsce i potzą-
dek zebrania powinny byó podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą
zebrania, za pośrednictwem pocńy elektronicznej lub poczĘ tradycyjnej, lub telefonicznie,
ewentualnię przez SMS.
3. Uchwały Walnego Zebraria Członków zapadająprzy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 19 ust, 2,
2) w drugim terminie, .vqrznaczonymw tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu bezwzględu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§20
1/ W WalnymZebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym człoŃowie zvłyczajni
i honorowi.
2/ Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
3/ Walne Zebrante Członków możebyc zwyczajne lub nadzwyczĄne.
4/ Walnę Zebranie Członków zwołuje się w terminie określonym w § 18 pkt.2
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
6. Obradami Walnego zebrariakieruje Przewodniazący, zgodnie z postanowieniami statutu
i przyj ętymi powszechnie zasadami obradowania.
7. Członek ustępującychvńadz nie moze wejść w skład powołanych na WalnymZebraniu
komisji.
8. Nadzwyczajte Walne Zebtańę Członków może odbywać się w kazdym czasie, w szczę-
gólnie uzasadniony ch przypadkach.
9. Nadzwyczajne Walne Zebtanię Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisj i Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądarie, co najmniej 10 członków zv,ryczajnych.
10. W przypadkach określonych w ust. 9 pkt} i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno byó zwoŁane nie pózniej niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpo-
wiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
11. Nadzwyczajne Walne Zebrańe Członków obraduje vłyŁącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§21
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brac udział z głosem doradczym:



1 /przedstawiciele nadrzędnych wŁadz Klubu.
2/o soby zaproszone pTzez Zarząd.

§22

Do kompetencji Walnego Zebraniu Klubu należy:

1/ uchwalanie planów działalności Klubu.
2l rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdańZarządu i Komisji Rewizyjnej oraz

dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.
3 l udzieleni e ab s o luto rium ustępuj ąc emu Zar ządowi.
4l v,l,bór Zatządlli Komisji Rewizyjnej.
5/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionychprzezZarząd, Komisję Rewizyjną

lub człoŃów.
6/ p o dej mowani e uchwał doty czący ch zbyw ania ni eruchomo ś c i.
7/ uchwalenie statutu i jego zmian.

ZARZĄD KLUBU

§23
Il Zarząd składa się z 3-5 człoŃów, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

2lLiczbę członków Zarząduustala Walne Zebrantę Klubu.

§24

Do kompet encji Zaruądu należy:

I l r eprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2 l vłykonani e uchwał Walne go Z ebr anta or az władz nadrzę dnych.
3/ kierowanie całoksztahem działalności klubu.
4 l uchwalanie budżetu Klubu.
5l zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.
6/ sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i człoŃów Klubu,
udzielenie im pomocy oraz koordynowania ich działalności.

7l powołanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie
ich działalności.
8l rozpatr:ywanie sporów powstałych w obrębie Klubu,
9/ wykonywanie innych czynności nię zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrarlia
Klubu i v,ryłącznej kompetencj i Komisj i Rewizyj nej .

I0l Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej członków Klubu.
I I l przyjmowanie i skreślanie vńadzKlubu.

KOMISJA REWIZYJNA

§25

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

1/ Całoksźń działaltości Klubu, aw szczęgólności jego dzińalność finansowo-gospodarcza,



podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2/ V/ skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
2/CzłoŃowie Komisji Rewizyjnej mająprawo braćldziałwposiedzeniach Zarzą&s,

z głosem doradczym.

§26

1lPrzeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej dzińalności Klubu
eo najmniej raz w roku.

2l Może żądaó od Zarządu wyj aśnień dotyczących j ego działalności.
3/ W razię stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia.
4/ Składa Walnemu Zebtańu, Sprawozdanie ze swej działalności orazposiada vryłączne

prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

RoZDZIAŁ5

SEKCJA KLUBU

§27

l/ Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zuząd, w celu realizacji
zadai statutowych w dyscyplinach sportu takich jak: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo,
podnoszenie cięzarów, zapasy i sumo orazw zakresię pozostałej działalności statutowej klu-
bu.

§28

1l Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowania.

RoZDZIAŁ6

NAGRODY I KARY

§29

ll Zaalłyvny ldziałw rcalizacjizadańKlubu przlmlawane są wyróżnienia i nagrody.

§30

Il W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władzKlubu, Zarządońprzysfuguje
prawo wymierzenia kar zgodnie z regulaminem.

RoZDZIAŁ7

§31

MAJATEK I FUNDUSZE

1/ Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2/ Na fundusze Klubu składają się:



- dotacje państwowe i samorządowe
- wpływy ze składek członkowskich
- darowizny, spadki i zapisy
- wpłyuy z ofiarności publicznej
- inne wpływy z działalności statutowej oraz gospodarczej Klubu

§32

IlDlaważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanię dwóch Członków Zatządu, w tym Prezesa i V-ce Prezesa lub Skarbnika.

2/ Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu w postaci
nieruchomości wymagają dla swej ważności uchwały Walnego ZębtariaCzłonkow oraz
zgody organu rej estrowego.

3/ W umowachotaz sporach pomiędzy Klubem a członkamiZarząduKlubu, Klub reprezęntu-
je jednoosobowo członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

RoZDZIAŁ8

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

Il Zmiarla statutu lub rozwiązanie Klubu moze nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością co najmniej 2l3 głosów, w obecności co najmniej I12liczby osób
uprawnionych do głosowania.

2l uchwŃa o rozsxliązaniu klubu powinna określać tryb likwidacji klubu otaz cel przekazania
majątku. W przlpadkurozwiązania się stowarzyszeniana podstawie własnej uchwały,
likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu jezeli uchwała ostatniego
Walnego Zebraria Członków tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

3lW razierozwiązywania stowarzyszeniawładząrejestracyjną, zarządzaona jego likwidację
wy znaczĄ ąc l ikwi datora.

4l Majątek zlikwidowanego stowarzyszeniaprzeznacza się na cel określony w uchwale
Walnego Zebraria CzłoŃów o likwidacji stowarzyszeńa. Jężeli nie ma takiej uchwały
wymagana jest zgoda organu rejestrowego.

5lW razię braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie organ rejestrowy
określa ptzeznaazenie majątku na cel społeczny.

6lkoszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Zamość, 19.I2.2022r.

Przewodniczący


