
 

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Projekt Tenis 

z siedzibą w  Krakowie  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Projekt Tenis,  zwane dalej Stowarzyszeniem,  zawiązane jest na 

czas nieokreślony i  posiada osobowość prawną. 

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.  

§ 3. Stowarzyszenie działa na  terenie  Rzeczpospolitej Polskiej oraz  innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – z poszanowaniem ich prawa wewnętrznego  -  w zakresie koniecznym do realizacji  

celów  statutowych Stowarzyszenia, zaś  jego siedzibą jest Kraków.   

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach.  

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Upowszechnianie uprawiania sportu przez każdego człowieka                                                                   z 

poszanowaniem  jego swobód obywatelskich oraz zasad   demokracji.  

2. Działalność na rzecz równego dostępu do sportu  kobiet i mężczyzn, osób różnych wyznań, ras, 

religii i narodowości.  

3. Promowanie  wychowania, oświaty i  edukacji poprzez  sport  oraz  poszanowania dla 

dziedzictwa narodowego w zakresie osiągnieć sportowych.  

4. Działalność międzynarodowa na rzecz rozwoju aktywności sportowej i dyscypliny jaką  jest 

tenis.  

5. Działalność na rzecz integracji osób uprawiających tenis oraz nawiązywania kontaktów  

pomiędzy instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój sportu.   

6. Tworzenie i  rozwijanie szkół tenisowych oraz wspieranie działających indywidualnie wybitnych 

tensorów.  



7. Wspieranie inicjatyw podnoszących poziom aktywności sportowej wśród uczącej się młodzieży  

i osób  niepełnosprawnym.   

8. Rozwój i upowszechnianie  wiedzy  o  dyscyplinie sportowej jaką jest tenis ziemny.  

 

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie szkół, obozów i zgrupowań  sportowych mających na celu uprawianie gry                     

w tenisa ziemnego.  

2. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie dyscypliny sportowej jaką jest tenis.  

3. Działania promocyjne i reklamowe podnoszące wiedzę społeczeństwa na temat gry w tenisa.  

4. Inicjowanie i finansowanie  działalności wydawniczej i popularyzatorskiej podnoszącej wiedzę 

o tenisie.  

5. Tworzenie archiwalnych i  internetowych baz danych służących  nieodpłatnej  informacji 

sportowej.  

6.  Działanie na rzecz wdrażania osiągnięć technologicznych w rozwój gry w tenisa.  

7. Wspomaganie wszelkich  inwestycji służących  rozwojowi tenisa  w Polsce i za granicą.  

8. Przyznawanie wsparcia  w postaci grantów,  nagród i stypendiów dla wybitnych tenisistów, 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów wspierających sport.  

9. Organizowanie zawodów tenisowych, konferencji, szkoleń i innych ważnych przedsięwzięć 

służących rozwojowi sportu.  

10. Organizowanie otwartych spotkań Stowarzyszenia na temat efektów jego pracy.  

11. Organizowanie  wystaw  prezentujących dorobek sportowy członków Stowarzyszenia, 

mieszkańców miasta Krakowa i Polski . 

12. Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami sportowymi, towarzystwami i stowarzyszeniami 

zajmującymi się podobną problematyką w kraju i za granicą; 

13. Współpracę z organizacjami chroniącymi dziedzictwo sportowe.  

14. Współpracę z przedsiębiorcami, administracją publiczną, samorządem zawodowym                             

i społecznym.  

15. Budowę i udostępnianie infrastruktury sportowej.  

16. Wspieranie i upowszechnianie poprzez sport edukacji, rehabilitacji oraz rewalidacji 

zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych.   

17. Występowanie do władz państwowych i samorządu terytorialnego  z  wnioskami  i  opiniami 

w sprawach dotyczących wychowaniu fizycznego i upowszechniania zdrowego trybu życia.  

§ 9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających. 

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i  cudzoziemiec, także nie 

mający miejsca zamieszkania na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność               do 

czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje cele i statut Stowarzyszenia, 



złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez  Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 

dwóch  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę jednomyślnie. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba  prawna, polska lub zagraniczna, także nie 

posiadająca siedziby na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, która pragnie wspierać naukowo, 

finansowo lub rzeczowo  działalność  Stowarzyszenia  i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia 

uchwałą podjętą  jednomyślnie.   

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia  z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,  

3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) udziału w szkoleniach, zawodach sportowych  i  projektach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

4) korzystania w pierwszej kolejności z dorobku sportowego  i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia,  

5) korzystania  ze wsparcia Stowarzyszenia we wszelkich działaniach podejmowanych przez członka i 

zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,  

6) rekomendować inne osoby w poczet członków,  

7)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 

członków, 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) przestrzegania  statutu  i uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) regularnego opłacania składek  na rzecz Stowarzyszenia, 

3) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

§ 14. 1. Członek wspierający nie może  uczestniczyć   z głosem stanowiącym  w  Walnym 

Zgromadzeniu Członków  oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia.  

2.  Członek wspierający  może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz 

Stowarzyszenia,.  

3.   Członek wspierający  w pozostałym zakresie posiada  takie  same prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań.  

 

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający  sześć  miesięcy, 

4) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia,  

5) wykluczenia przez Zarząd z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia 

6) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt  3, 4 i 5 orzeka Zarząd w formie uchwały,  podając w niej 

przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków 

w terminie  14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 



4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 

3 niniejszego paragrafu.  

 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

§ 17. 1. Kadencja  Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery  lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków przy 

obecności co najmniej połowy  ogólnej  liczby członków . 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż jedną 

kadencję.  

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, 

że statut stanowi  inaczej. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą  większością  głosów, 

przy obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut 

stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować 

uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 

stanowisko. 

§ 19. 1. Walne Zgromadzenie  Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzenie  Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

§ 20. 1. Walne Zgromadzenie  Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do  30 czerwca 

każdego roku.  

3. Walne Zgromadzenie  Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i 

sekretarz.  

5. Prezydium Walnego Zgromadzenia  wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą  większością 

obecnych członków  spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia  Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

1) Zarząd, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) 5 członków Stowarzyszenia. 



8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia 

członków co najmniej na  14 dni przed terminem zebrania. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia  Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,  chyba że statut stanowi inaczej.  

§ 21. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków  w szczególności należy:  

1) uchwalenie statutu i jego zmian, 

2) uchwalanie regulaminów i programów  Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwoływanie członków  władz  Stowarzyszenia,  

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  władz Stowarzyszenia,  

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

7) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

9) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

10) uchwalanie budżetu,  

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia  

lub jego władze,  

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich  

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

 

§ 22. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia  Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zgromadzeniem Członków. 

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym  z prezesa, vice prezesa  i sekretarza, 

wybieranych przez Zarząd spośród swoich członków.  

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: 

1) prezes Zarządu i vice prezes Zarządu łącznie 

6. Zasady działania Zarządu  ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż  cztery razy w roku. 

§ 23. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia  Członków, 

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania  i wykluczania członków, 

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu  Członków, 

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.  

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków, w tym z przewodniczącego wybieranego przez 

Komisję Rewizyjną spośród swoich członków.  

§ 25. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 



2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Członków w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 

posiedzenia Zarządu,  

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia  Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu  Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu  Członków, 

§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 27. W przypadkach określonych w § 25 pkt 3  Walne Zebranie Członków winno być zwołane w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) wpływy  oraz  przychody  z majątku Stowarzyszenia,  

4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego  kwartału każdego roku. Nowo 

przyjęci członkowie wpłacają składki, wg wytycznych przekazanych im przez Zarząd, w ciągu dwóch  

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

3. Wszelki dochód z majątku  Stowarzyszenia służą w całości  realizacji celów statutowych. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 30. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa   Zarządu.   

 

 

 


