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    Tekst jednolity po poprawkach uchwalonych przez Walne Zebranie w dn. 30.01.2010 

 

 

STATUT 

Klubu  Kolarskiego  Legia 1928 

 

Rozdział  I 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kolarski „Legia 1928” i zwane jest dalej Klubem.  

2. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Siedzibą Klubu jest m.st. Warszawa.  

§ 2 

1. Klub jest wpisany do rejestru i posiada osobowość prawną. 

2. Klub prowadzi działalność gospodarczą. 

§ 3 

Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej 

oraz niniejszego statutu.  

§ 4 

Klub może używać pieczęci i znaków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  

 

Rozdział II 

§ 5 

Celem Klubu jest: 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych,  

2. angażowanie członków Klubu do uprawiana sportu, 

3. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i  osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań sportowych Klubu. 

§ 6 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. tworzenie dogodnych warunków do uprawiania i rozwoju sportu na terenie działania Klubu, 

2. promocja działalności Klubu poprzez udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców 

informacji, dotyczących działalności Klubu, 

3. organizację zawodów sportowych . 

 

Rozdział III 

§ 7 

Członkowie Klubu dzielą się na : 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków uczestników. 

3. członków wspierających, 

4. członków honorowych, 

                                                                § 8 

 

1. Członkami zwyczajnymi klubu są pełnoletnie osoby fizyczne przyjmowane w poczet klubu 

przez Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji 

2. Członkiem  uczestnikiem może być osoba małoletnia,  przyjęta uchwałą Zarządu Klubu, po 

złożeniu pisemnej deklaracji, opatrzonej zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 

3. Członkom uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 roku życia, nie przysługuje głos 

stanowiący na Walnym Zebraniu Członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Klubu. 

4. Członkami wspierającymi klubu mogą  być osoby prawne lub fizyczne, akceptujące cele 

Klubu, które zadeklarują świadczenie pomocy na rzecz Klubu  

5. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie złożonej deklaracji   
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w drodze uchwały Zarządu Klubu. 

6. Członkami honorowymi klubu są osoby fizyczne, które swą działalnością w sposób 

szczególny przyczyniły się do rozwoju sportu, a zwłaszcza kolarstwa.  

7. Godność członka honorowego jest nadawana przez Zarząd Klubu. 

§ 9 

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Uczestnicy  mają prawo: 

1. głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze 

do władz Klubu, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

2. brać udział we wszystkich formach działalności Klubu, 

3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz klubu, 

4. otrzymywać od Władz klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań, 

5. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu.  

§ 10 

Do obowiązków Członków Zwyczajnych i Członków Uczestników należy: 

1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Władz Klubu, 

2. regularne opłacanie składek członkowskich, 

3. działanie na rzecz realizacji celów statutowych Klubu. 

 

§ 11 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. brać udział poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych Zebraniach 

Klubu, 

2. wysuwać postulaty i wnioski wobec Władz Klubu oraz oceniać ich działalność. 

 

§ 12 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

1. pomoc Klubowi w realizacji jego celów statutowych oraz świadczenie na rzecz Klubu 

pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej, 

2. przestrzeganie niniejszego statutu. 

§  13 

1. Członkowie Honorowi mają prawo: 

a. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu, 

b. udziału  w imprezach organizowanych przez Klub, 

2. Członkowie Honorowi korzystają ponadto z wszelkich praw przysługujących członkom 

zwyczajnym z wyłączeniem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Klubu oraz czynnego 

i biernego prawa wyborczego do władz Klubu . 

3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich oraz są zobowiązani 

do przestrzegania niniejszego statutu.  

§ 14 

 

1. Członkostwo wygasa wskutek: 

1) złożenia Zarządowi Klubu pisemnej rezygnacji przez członka,  

2) skreślenia z listy członków klubu uchwałą Zarządu w razie nieuczestniczenia  w realizacji 

jego zadań statutowych lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż  

1 rok 

3) wykluczenia członka Klubu uchwałą Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień 

niniejszego statutu lub uchwał władz stowarzyszenia, 

4) rozwiązania Klubu. 

 

2. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu zainteresowanemu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania uchwały. Zarząd może własną uchwałą zmienić zaskarżoną uchwałę na 
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korzyść skarżącego. W przypadku złożenia odwołania skreślony lub wykluczony członek 

zachowuje prawa członkowskie do chwili rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie 

Członków.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

  

Rozdział  IV 

§ 15 

1. Władzami Klubu są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd,  

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata. 

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością 

głosów, a dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków 

Klubu posiadających głos stanowiący oraz bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym 

Zebraniu Członków.  

§ 16 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą klubu i może być zwyczajne  lub 

nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym zwoływane jest 

przez Zarząd raz na 4 lata.  

3. Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczym zwoływane jest przez Zarząd raz 

na rok. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walne Zebranie może 

być zwołane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten 

podany był w zawiadomieniu. 

5. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez Zarząd. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie nie później niż  

na 14 dni przed terminem zebrania.  

§ 17 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy,   

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu 

Członków z głosem stanowiącym. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku,   

o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w terminach 

określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest 

zwoływane przez Komisję Rewizyjną w ciągu 30 dni od dnia, w którym upłynął ostatni dzień 

terminu, do którego Zarząd powinien zwołać ww. Walne Zebranie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których 

zostało zwołane. 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy: 

1. Uchwalanie planów działalności Klubu, 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz 

dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu, 

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
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4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. Uchwalanie zmian statutu, 

6. Rozwiązanie i likwidacja Klubu, 

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do Kompetencji Zarządu   

i Komisji Rewizyjnej. 

§ 19 

1. Zarząd klubu składa się z 5-7członków wybranych przez Władze Zebranie Członków.  

2. Liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję każdorazowo ustala Walne Zebranie 

Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym. 

3 Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu, wybierając ze swego 

grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. 

4 Zarząd klubu zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak  niż raz na kwartał. 

5 Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.  

 

§ 20 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy : 

1) Wykonywanie  uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

3) Powoływanie biura Zarządu, dla obsługi Zarządu, uchwalanie regulaminu jego działania 

oraz reprezentowanie Klubu w sprawach pracowniczych, 

4) Pozyskiwanie środków na działalność Klubu, 

5) Zarządzanie majątkiem Klubu, 

6) Sporządzenie projektu budżetu, 

7) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

8) Uchwalanie składki członkowskiej i trybu jej wnoszenia, 

9) Powoływanie komisji problemowych i sekcji oraz określanie regulaminów ich działania, 

10) Podejmowanie uchwał dotyczących przynależności Klubu do innych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 21 

1. Członek Zarządu, który nie bierze czynnego udziału w pracach Zarządu lub którego 

działalność  jest sprzeczna ze statutem Klubu może być pozbawiony mandatu w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków. Na jego miejsce Walne Zebranie Członków powołuje 

inną osobę do końca kadencji. 

2. W wypadku uszczuplenia składu Zarządu w trakcie kadencji, pozostałym członkom Zarządu 

przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji. W trybie tym nie 

można uzupełnić składu Zarządu o więcej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.  

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna bada całokształt działalności klubu, a w szczególności  gospodarkę 

finansową Klubu . 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po jej wyborze posiedzeniu, wybierając ze 

swego grona Przewodniczącego i  Zastępcę Przewodniczącego.   

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie  Zarządu klubu. 

5. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz na sześć miesięcy. 

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 

Członków. 
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Rozdział V 

§ 23 

 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej  raz w roku kompleksową kontrolę 

statutowej i finansowej działalności Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności. 

3. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości Komisja Rewizyjna określa termin 

ich usunięcia. 

4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności 

oraz występuje z wnioskiem  o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

5. W wypadku uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, pozostałym 

członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu tego organu w drodze 

kooptacji. W trybie tym nie można uzupełnić składu Komisji Rewizyjnej o więcej niż 1/3 

osób pochodzących z wyboru.  

§ 24 

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są nagrody i wyróżnienia. 

2. Tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu 

 

    § 25 

1. W razie  naruszenia postanowienia statutu oraz uchwał władz Klubu Zarząd ma  prawo 

wymierzania kar: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) skreślenie z listy członków Klubu, 

4) wykluczenie z Klubu. 

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wymierzenia kary, ukarany członek ma prawo złożyć 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały. W przypadku złożenia odwołania ukarany 

członek zachowuje prawa członkowskie do chwili rozpatrzenia odwołania przez Walne 

Zebranie Członków. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

Rozdział VI 

§ 26 

1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Klubu powstaje z  : 

a. dotacji, 

b. składek członkowskich, 

c. darowizn, 

d.  wpływów z działalności statutowej, 

e.  wpływów z działalności gospodarczej. 

 

Rozdział VII 

§ 27 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację statutowych celów 

Stowarzyszenia. 
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§ 28 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest : 

1. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

2. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

3. 49.41.Z – transport drogowy towarów, 

4. 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

5. 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne, 

6. 58.11.Z – wydawanie książek, 

7. 58.13.Z – wydawanie gazet, 

8. 58.14.Z -  wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

9. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 

10. 63.11.Z- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

11. 63.12.Z  - działalność portali internetowych, 

12. 68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

13. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

14. 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

15. 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

16. 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem 

motocykli, 

17. 77.39.Z – wynajem i  dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

18. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

19. 93.12.Z – działalność klubów sportowych 

20. 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

21. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem 

22. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

§ 29 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań finansowych i majątkowych Klubu 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

. 

 

Rozdział  VIII 

§ 30 

1. Zmiany statutu i rozwiązanie klubu może nastąpić na mocy uchwały  Walnego Zebrania 

Członków podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej 50% członków posiadających prawo głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu 

Członków. 

2. Uchwała o rozwiązaniu klubu określa likwidatora,  sposób likwidacji klubu oraz cel na jaki 

nastąpi przekazanie majątku. 

3. Likwidator po zakończeniu likwidacji występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o 

wykreślenie Klubu przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji. 

 

 

 

 


