Statut Klubu Szachowego Jagiellonia Białystok

STATUT
klubu sportowego
„Klub Szachowy Jagiellonia Białystok”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Klub sportowy nosi nazwę „Klub Szachowy Jagiellonia Białystok”, zwany dalej „Klubem”.
2. Klub może używać nazwy skróconej „KSz Jagiellonia Białystok”.

§2
1. Siedzibą Klubu jest Białystok.
2. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić
działania poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem realizującym cele niezarobkowe.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz.
210 j.t.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 j.t. z późn. zm.) i w zgodzie
z niniejszym Statutem.
3. Klub posiada osobowość prawną.
4. Do realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, którzy mogą rekrutować się także
spośród członków Klubu i członków władz Klubu.
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie odpłatną i nieodpłatną działalność służącą realizacji
celów statutowych. Każde z przedsięwzięć i działań Klubu wymienionych w § 6 Statutu może przyjąć formę
działalności odpłatnej lub nieodpłatnej.

§4
1. Klub może używać pieczęci, herbu i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych oraz na
podstawie zawartych umów i porozumień.
2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych oraz innych podmiotów
zrzeszających organizacje pozarządowe
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Rozdział II
Cel i środki działania
§5
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) zrzeszanie osób uprawiających dyscyplinę spotu szachy;
b) popularyzacja szachów w społeczności lokalnej;
c) integracja środowiska szachistów i ich rodzin;
d) zapewnienie warunków do podnoszenia poziomu sportowego szachistów, w szczególności zawodników
Klubu;
e) wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanych szachowo.

§6
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie dogodnych warunków do uprawiania dyscypliny sportu szachy oraz do nauki i doskonalenia gry
w szachy;
b) organizowanie różnorodnych form rywalizacji sportowej, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
c) propagowanie i organizację nauki gry w szachy, zwłaszcza na terenie szkół i przedszkoli;
d) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w formie obozów rekreacyjno-sportowych;
e) reprezentowanie barw klubu w rozgrywkach organizowanych przez regionalne i ogólnopolskie związki
sportowe i inne organizacje;
f) wspieranie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Klubu biorących udział w zgrupowaniach,
zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach;
g) ustanawianie i finansowanie stypendiów i nagród dla zawodników Klubu za osiągnięcia sportowe;
h) organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli, instruktorów i trenerów szachowych;
i) współpracę z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, klubami i związkami sportowymi, administracją
publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających.
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§8
1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd
Klubu.
2. Osoby małoletnie do 16 roku życia dodatkowo muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu,
zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

§9
2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są
do nich adresowane;
b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 j.t.).
3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli
w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym.
4. Wszyscy członkowie mają prawo do:
a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
b) uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
c) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów będących w dyspozycji Klubu na zasadach określanych przez
Zarząd;

§ 10
1. Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani:
a) troszczyć się o rozwój i dobre imię Klubu;
b) brać czynny udział w działalności Klubu;
c) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu oraz stosować w życiu i sporcie zasady etyki.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek członkowskich i innych
należności na rzecz Klubu oraz godne reprezentowanie barw Klubu w imprezach sportowych.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§ 11
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań na rzecz Klubu przez okres przekraczający dwa miesiące;
d) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu;
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych.
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ROZDZIAŁ IV
Wyróżnienia, nagrody i kary
§ 12
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu i dokonania sportowe mogą być przyznawane wyróżnienia,
nagrody i stypendia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określi regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał
i regulaminów Klubu lub standardów etycznych i zasad fair play w sporcie, Zarządowi przysługuje prawo do
wymierzania członkom Klubu następujących kar:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach członka na okres od sześciu miesięcy do lat trzech;
d) wykluczenie z Klubu.
4. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym
posiedzeniu. Uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział V
Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 13
1. Władzami Klubu są :
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa siedem lat.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród członków
zwyczajnych Klubu w głosowaniu jawnym. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji;
b) ustania członkostwa w Klubie;
c) zrzeczenia się udziału w tych organach;
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
e) śmierci członka władz Klubu lub pozbawienia go praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności
uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
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§ 14
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 j.t.);
b) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata. Termin, miejsce
i porządek obrad powinny być podane przez Zarząd do informacji członkom przez publikację na stronie
internetowej Klubu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 14 dni przed datą
zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w uzasadnionych przypadkach może zwołać:
a) Zarząd;
b) Komisja Rewizyjna;
c) nie mniej niż 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd
powiadamia członków przez publikację na stronie internetowej Klubu oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej, co najmniej 14 dni przed terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie i zmiana Statutu;
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) udzielanie absolutorium władzom Klubu;
d) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
e) rozpatrywanie odwołań wnoszonych przez członków Klubu;
f) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu;
8. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu głosowania tajnego. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Zarząd
ustala drugi termin Walnego Zebrania Członków, które władne jest do podejmowania uchwał w obecności co
najmniej pięciu członków zwyczajnych.
9. Każdemu członkowi zwyczajnemu Klubu przysługuje jeden głos.

§ 15
1. Zarząd kieruje Klubem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Klub na
zewnątrz. Zarząd działa w oparciu o Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być
sprzeczny z postanowieniami Statutu.
2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa i Wiceprezesów wybiera
Zarząd spośród swoich członków.
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
4. Przyjęcie uchwał Zarządu następuje w drodze głosowania. Aby uchwała została przyjęta zagłosować za nią
musi co najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
b) realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
d) uchwalanie budżetu Klubu;
e) opracowywanie, sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań
finansowych;
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;
g) decydowanie o finansowaniu lub współfinansowaniu przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów
statutowych;
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
i) występowanie do władz, instytucji, organizacji i innych podmiotów w sprawach pozyskiwania środków na
działalność statutową;
j) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;
k) podejmowanie uchwał dotyczących wysokości składek członkowskich, a także opłat za uczestnictwo
w przedsięwzięciach sportowych, treningach, szkoleniach, innych zajęciach oraz imprezach sportowych
i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
l) inicjowanie i kierowanie współpracą z innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami, w szczególności
klubami sportowymi, realizującymi podobne programy i posiadającymi zbliżone cele działania;
m) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i odmowy przyjęcia do grona członków Klubu;
n) decydowanie o przyznaniu członkom Klubu nagród i stypendiów za aktywny udział w realizacji zadań
Klubu i dokonania sportowe;
o) delegowanie zawodników, reprezentantów Klubu do udziału w zawodach sportowych;
p) podejmowanie uchwał o ukaraniu członków Klubu;
r) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §4 ust.2, bądź wystąpieniu z nich;
s) wnioskowanie o przyznanie nagród, tytułów i odznaczeń przez inne podmioty;
t) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 16
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród grona
członków zwyczajnych Klubu. Komisja Rewizyjna może wybrać spośród swego grona Przewodniczącego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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a) kontrola działalności Klubu;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
c) zatwierdzanie sprawozdań władz klubu, w tym corocznych sprawozdań finansowych przygotowywanych
przez Zarząd;
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
e) zgłaszanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi;
f) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
g) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być
sprzeczny z postanowieniami Statutu.
7. Przyjęcie uchwał Komisji Rewizyjnej następuje w drodze głosowania. Aby uchwała została przyjęta
zagłosować za nią musi co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 17
1. Majątek Klubu stanowią zgromadzone środki finansowe, ruchomości i nieruchomości.
2. Źródłami powstania majątku i finansowania bieżącej działalności Klubu są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, odszkodowania wypłacone na rzecz Klubu;
c) dotacje państwowe;
d) dotacje samorządowe;
e) środki pozyskane w ramach funduszy UE,
f) środki pozyskane od fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w związku z realizacją projektów
zgodnych z celem statutowym Klubu;
g) wpływy z odpłatnej działalności statutowej Klubu;
h) fundusze pozyskane od sponsorów i w ramach ofiarności publicznej;
i) odsetki z lokat bankowych i innych instrumentów finansowych.
3. Zarządzanie majątkiem Klubu należy do kompetencji Zarządu.
4. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu
przewyższających kwotę 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu do
kwoty 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) oraz innych pism i dokumentów wystarcza podpis jednego członka
Zarządu.
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Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 18
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie
Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu.

Statut został przyjęty jednogłośnie przez założycieli Klubu Szachowego Jagiellonia
Białystok obecnych na zebraniu założycieli dnia 25 listopada 2017 roku.
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