Statut Stowarzyszenia – 19.05.2017
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie Krakowski Klub Sportowy Krakersy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2.
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób,
zawiązanym dla celu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej jak i kształtowania w sobie oraz
społeczeństwie postawy tolerancji opartej na wartości wolności decydowania o samym sobie i
wpływaniu na otoczenie, w którym żyjemy.
§3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz jest Miasto Kraków.
§4.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
§5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania. O utworzeniu, przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji decyduje Zarząd
w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia.
§6.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§7.
Stowarzyszenie może tworzyć sekcje ukierunkowane na poszczególne dyscypliny sportu. Uczestnictwo
i członkostwo w tych sekcjach regulują odrębne przepisy poszczególnych sekcji – regulaminy.
Koordynatorów sekcji wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania
§8.
Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1) promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego poprzez kształtowanie
pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn niezależnie od ich orientacji seksualnej,
2) podejmowanie działań dla rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień
i sprawności oraz dla zachowania zdrowia człowieka i utrwalenia zwyczajów w tym
zakresie,
3) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka, a w szczególności
przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na tożsamość seksualną
i płciową oraz budowanie pozytywnej tożsamości członków Stowarzyszenia i promocji
postaw

równościowych

i

antydyskryminacyjnych,

szczególnie

w

zakresie

przeciwdziałania homofobii i seksizmowi.
4) wspieranie innych organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych,
5) działalność kulturalna,
6) działalność w zakresie kultury fizycznej,
7) działalność w zakresie ochrony zdrowia,
8) działalność w zakresie pomocy społecznej,
9) dobroczynność,
10) promocja zdrowia,
11) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
12) organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych propagujących idee
Stowarzyszenia.
§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
1) planowanie

i organizowanie

życia

sportowego

członków

klubu oraz

wszystkich

zainteresowanych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
2) organizowanie zajęć i imprez sportowych,
3) uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje,
4) zakup oraz współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego,
5) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy
i służących promocji Stowarzyszenia,
6) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela,

7) współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych
celach,
8) uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
9) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności mających na celu działalność na
rzecz wzrostu tolerancji wśród społeczeństwa poprzez aktywizację społeczną, zwiększanie
integracji ze środowiskiem lokalnym oraz burzenie negatywnych stereotypów dotyczących
orientacji seksualnej ij innych cech,
10) współpracę z władzami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, środkami masowego
przekazu w kwestiach dotyczących realizowania celów statutowych,
11) wydawanie ulotek, informatorów, biuletynów dotyczących problematyki zdrowia, zdrowego
trybu życia, tolerancji,
12) inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
§10.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, oraz angażować
wolontariuszy.
2. Działalność stowarzyszenia może przybrać formę działalności:
1) nieodpłatnej,
2) odpłatnej,
3) gospodarczej.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba popierająca cele Stowarzyszenia, która złoży
deklarację członkowską i pragnie w nim działać, przy czym małoletni poniżej 16 roku życia
mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia na zasadach
określonych w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, może być członkiem Stowarzyszenia na
zasadach ogólnych.
§14.
1. Członkiem wspierającym może być:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w §16, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
§15.
4. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia, bądź w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków na wniosek Zarządu.
6. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w §16 z wyłączeniem pkt. 1.
7. Na członku honorowym ciążą obowiązki określone w §17 z wyłączeniem pkt. 2 i 3.
8. Nadanie członkostwa honorowego członkowi zwyczajnemu nie zwalnia go z praw
i obowiązków członka zwyczajnego zawartych odpowiednio w §16 pkt. 1 i §17 pkt. 2 i 3.
§16.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
3) korzystać z pomocy,
4) nosić symbole Stowarzyszenia,
5) korzystać z innych uprawnień gwarantowanych przez Stowarzyszenie.
§17.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
3) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dbałości o mienie Stowarzyszenia,
5) przyczyniania się swoją postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
§18.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji wstępującego.
§19.
Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
a) zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż przez okres 3 miesięcy,
b) naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał,
c) niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w §17 pkt. 3-5,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
4) pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział 4. Organy władz
§20.
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą
uchwalić głosowanie tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się obowiązkowo w przypadku
wyboru władz oraz podejmowania innych uchwał o charakterze personalnym. Przy równej
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Członek może udzielić innemu członkowi
zwyczajnemu (z wyłączeniem członków Zarządu) pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji
ogólnej w jego imieniu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno

pełnomocnictwo. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w walnym za pośrednictwem
komunikatorów elektronicznych audiowizualnych bez możliwości reprezentowania innego
członka za pomocą pełnomocnictwa.
4. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte
większością głosów oddanych przez członków obecnych.
5. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie 7 dni od pierwszego terminu.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu.
7. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu osobowego. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków
pochodzących z wyboru.
8. Każdy organ ma obowiązek sporządzania z każdego posiedzenia protokołu zawierającego
podjęte uchwały. Protokół podpisują przewodniczący obradom (w przypadku zarządu prezes
lub wiceprezes) i sekretarz. Walne zgromadzenie członków wybiera spośród obecnych
członków stowarzyszenia przewodniczącego obrad i sekretarza na początku obrad. Do
momentu wyboru przewodniczącego obradami kieruje Prezes Zarządu, a w wypadku
nieobecności inny członek Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym
podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Zarządu. Możliwość
głosowania kończy się w ciągu 7 dni od dnia poddania uchwały pod głosowanie. Każdy Członek
Zarządu może poddać uchwałę pod głosowanie.
10. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje
społecznie. Członkowie władz Stowarzyszenia, w razie potrzeby lub możliwości, mogą być
zatrudniani jako pracownicy.
§21.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie może podejmować uchwały bez
względu na liczbę obecnych członków.
5. Walne Zgromadzenie może odbywać się zarówno na zasadach osobistego uczestnictwa
Członków, jak i poprzez komunikatory internetowe. Członkowie deklarujący wzięcie udziału w
Walnym Zgromadzeniu za pomocą komunikatorów internetowych są zobowiązani do
dostarczenia Zarządowi oświadczenia o uczestniczeniu w tymże zebraniu, podpisanego
własnoręcznym podpisem. Będzie to równoznaczne z podpisem na liście obecności.
Oświadczenie należy dostarczyć do 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia
§22.
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje się raz na dwa
lata.
3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.
4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków na prawach członka zwyczajnego.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmiany,
2) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) uchwalania sprawozdań finansowych,
6) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Walne Zgromadzenie Członków w miarę możliwości kieruje się zasadą parytetu płci.
7) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie
uchwał w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Nieudzielenie

absolutorium skutkuje odwołaniem członka zarządu. Walne Zgromadzenie Członków
przeprowadza głosowanie nad stosownością uzupełnienia składu Zarządu.
8) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka lub
pozbawienia członkostwa,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§24.
Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Członków, kieruje jego bieżącą działalnością.
§25
1. Zarząd składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa
i skarbnika. Posiedzenie to powinno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru
Zarządu.
3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
4. O każdym zwołanym posiedzeniu Zarządu, zwołujący zawiadamia przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
§26.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przygotowanie projektu budżetu rocznego,
4) przygotowanie projektów regulaminów działania Stowarzyszenia,
5) uchwalanie preliminarzy programów i wniosków,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
8) powoływanie komisji i zespołów doradczych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10) przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar,
11) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

12) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu oraz
uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,
13) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
14) zatrudnianie pracowników.
§27.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego. Posiedzenie
to powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru Komisji.
§28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie wniosków w sprawie absolutorium,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także
posiedzenia Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6) Reprezentowanie Stowarzyszenia przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale
tego organu, w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz
w sporach z nim.
§29.
1. Zakazane jest łączenie członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§30.
Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy.

Rozdział 5. Majątek i fundusze
§31.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na przychody Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, subwencje, darowizny,
3) dochody z ofiarności publicznej,
4) sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez podopiecznych stowarzyszenia,
5) sprzedaż przedmiotów darowanych,
6) inne przychody uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej.
§32.
1. Tryb płacenia oraz wysokość składek członkowskich określa Zarząd w drodze uchwały.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§33.
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków
Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie określone w ust. 1 powyżej.

§34.
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków, tak
majątkowych, jak i niemajątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
w tym prezesa lub wiceprezesa, lub skarbnika, bądź wyznaczonych przez nich pełnomocników.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§35.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
1) Walne Zgromadzenie Członków zwołane w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wyznaczone
w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków,
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
§36.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

