
Statut Klubu Sportowego Chrząszczyki 
 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§1 
Klub działa na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie. Klub nosi nazwę  „Chrząszczyki”, a w dalszej 
części statutu jest zwany „Klubem”. 
 
§2 
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest Miasto 

Stołeczne Warszawa. 
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 
 
§3 
Klub jest powołany na czas nieograniczony. Klub posiada osobowość prawną. Klub działa na 
podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
 
§4 
Klub powstał z inicjatywy kobiet chcących realizować inicjatywy na rzecz kobiet. 
 
§5 
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilach 
działania. 
 
§6 
Klub używa pieczęci i znaków na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 
§7 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń/członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników. 

 
 
 
Rozdział II 
Cele Klubu 
 
§8 
1. Klub działa na rzecz ogółu społeczeństwa. 
2. Celami Klubu są: 

1) popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej wśród kobiet; 
2) zwiększenie dostępu kobiet do sportu, w szczególności do piłki nożnej; 
3) przeciwdziałanie w sporcie, a w szczególności w piłce nożnej, dyskryminacji ze względu na: 

płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, religię, tożsamość seksualną, sprawność 
fizyczną i umysłową, przekonania, wykształcenie lub z jakikolwiek innych powodów; 

4) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w sporcie; 
5) upowszechnianie wiedzy na temat sportu kobiecego w szczególności piłki nożnej: historii, 

wyników, ważnych postaci; 
6) promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 
 



3. Cele Klubu są realizowane poprzez nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.  
4. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1) uczestniczenie w imprezach sportowych, w szczególności w turniejach i rozgrywkach piłki 
nożnej,  

2) zgłoszenie drużyn Klubu do oficjalnych rozgrywek PZPN; 
3) organizowanie turniejów oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych, w szczególności 

piłki nożnej, dla kobiet i dziewcząt oraz koedukacyjnych; 
4) organizowanie treningów sportowych, w szczególności piłki nożnej i obozów szkoleniowych 

dla kobiet i dziewcząt oraz koedukacyjnych; 
5) organizowanie imprez, debat, warsztatów, pokazów filmowych i innego rodzaju wydarzeń 

publicznych na temat sportu, w szczególności piłki nożnej; 
6) organizowanie wydarzeń sportowych, artystycznych, wydawniczych i innych form 

upowszechniania kwestii przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie, w szczególności w piłce 
nożnej; 

7) współpracę z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie sportu; 
8) współpracę z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji w 

społeczeństwie; 
9) prowadzenie działalności badawczej w zakresie sportu kobiecego, w szczególności piłki 

nożnej; 
10) współpracę z mediami; 
11) promowanie zdrowego stylu życia, opartym na uprawianiu sportu a w szczególności piłki 

nożnej w warunkach wolnych od przemocy i dyskryminacji; 
12) wspieranie osób, w szczególności kobiet które odniosły kontuzje w powrocie do sportu. 
 

5. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
1) organizacji turniejów, rozgrywek i wydarzeń sportowych; 
2) organizacji treningów sportowych; 
3) organizacji niedochodowych imprez, debat, warsztatów, pokazów filmowych i innego rodzaju 

wydarzeń publicznych; 
4) organizacja niedochodowych wydarzeń artystycznych; 
5) niedochodowej działalności wydawniczej. 

 
 
 

Rozdział III 
Członkinie/członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
§9 
Członkinie/członkowie Klubu dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. honorowych, 
3. wspierających. 

 
§10 
Członkinią/Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni/a obywatel/ka Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemiec/ka, również nie mający/a miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
który/a: 
1. zaakceptuje statut Klubu, 
2. wypełni deklarację członkowską oraz przedstawi opinie 2 członkiń/członków Klubu, 
3. zostanie przyjęta w poczet członkiń/członków uchwałą Zarządu Klubu. 

 
 



§11 
1. Członkinią/Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Klubu. 
2. Członkinie/Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Klubu. 
 
§12 
1. Członkinią/Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych. 
2. Członkinią/Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu. 
3. Członkinie/Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Klubie za pośrednictwem swego 

przedstawiciela. 
 
§13 
1. Członkinie/Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu, 
b) uczestnictwa we wszystkich obszarach działalności Klubu, 
c) zgłaszać wnioski dotyczące prac Klubu, 
d) korzystać z wszelkiej pomocy Klubu. 

2. Członkinie/Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają głosu stanowiącego oraz  biernego 
oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych 
Zebraniach, poza tym posiadają takie prawa jak członkinie/członkowie zwyczajni. 

3. Członkinie/Członkowie honorowi są zwolnieni są z obowiązku płacenia składek. 
 
§14 
1. Członkinie/Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brać czynny udział w realizacji celów Klubu, 
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz, 
c) regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członkinie/Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu. 

 
§15 
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi, 
2) wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu, 
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu, 
c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, 

3) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
4) rozwiązania Klubu. 

 
§16 
1. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia przysługuje – w terminie 30 dni, od dnia doręczenia 

uchwały – prawo odwołania do Walnego Zebrania. Skuteczne złożenie odwołania wstrzymuje 
wykonalność uchwały do czasu rozpatrzenia odwołania. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zebraniu. 

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 
 
 



Rozdział IV 
Władze Klubu 
 
§17 
Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
§18 
Kadencja wybieranych Władz trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu przy obecności co najmniej połowy 
członków/członkiń uprawnionych do głosowania. 
 
§19 
Członkinie/Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. 
 
§20 
W razie gdy skład wybieralnych władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali/łe 
członkowie/członkinie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 
 
§21 
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 
 
§22 
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członkin/Członków jest zwoływane raz na 1 rok jako sprawozdawcze i 

raz na 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Klubu. O miejscu, terminie i porządku 
obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten 
tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członkiń/członków Klubu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i 
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§23 
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków danego organu.  
 
§24 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu. 
3. Wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania. 
4. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członkiń/członków Klubu, 
5. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu. 
6. Uchwalanie zmian w Statucie. 
7. Rozpatrywanie odwołań członkiń/członków od uchwał podejmowanych przez Zarząd. 
8. Udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 



9. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu, 
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do krajowych i międzynarodowych 

federacji, związków, porozumień. 
12. Rozpatrywanie innych spraw, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i komisji Rewizyjnej. 

 
§25 
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne zebranie. 
2. Na pierwszym posiedzeniu – nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Walnego 

Zebrania – Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 
3.  Członkami / członkiniami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
§26 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu. 
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie ewidencji członków.  
4. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
5. Zarządzanie majątkiem Klubu. 
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i regulaminu ich opłacania. 
7. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego. 
8. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania Klubu oraz pozostałych  

uchwał Walnego Zebrania. 
9. Składanie na  Walnym  Zebraniu sprawozdań z działalności Klubu. 

 
§27 
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
 
§28 
1. Organem kontroli wewnętrznej Klubu jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które 

wybierają spośród siebie przewodniczącego/przewodniczącą i sekretarza. Komisja rewizyjna jest 
niezależna od Zarządu Klubu.  

2. Członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.  
3. Członkami/ członkiniami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami/ członkiniami Zarządu ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.  

4. Członkami/ członkiniami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które zostały skazane 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe.  

5. Członkowie/ członkinie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 
organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych tylko i wyłącznie z wykonywaniem swoich 
obowiązków w Komisji Rewizyjnej.  

 
§29 
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu. 
 
§30 
1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z kontroli i 

żądać wyjaśnień. 
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,  



2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień 
oraz usunięcia nieprawidłowości, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/ Członkiń w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,        

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków/ Członkiń oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków/ Członkiń w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na 
podstawie przepisów niniejszego Statutu, 

5) składanie na  Walnym  Zebraniu Członków/ Członkiń sprawozdań z działalności Komisji 
Rewizyjnej, 

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków/ Członkiń wniosku o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. 

 
§31 
Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 
 
 
 
Rozdział V 
Majątek Klubu 
 
§32 
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. 
 
§33 
1. Majątek Klubu powstaje z: 

b. składek członkowskich, 
c. darowizn i zapisów, 
d. spadków, 
e. dochodów z majątku klubu, 
f. ofiarności publicznej, 
g. dotacji. 

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Klub przeznacza na działalność pożytku publicznego. 
 
§34 
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych nieprzekraczających 
równowartość 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), wymagany jest podpis jednej członkini 
Zarządu indywidualnie. 

2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej równowartości 
5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członkiń Zarządu 
działających łącznie. 

3. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnione wszystkie 
członkinie Zarządu indywidualnie. 

 
§35 
W Klubie zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków/członkiń, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z 
którymi członkowie/członkinie, członkowie/członkinie organów oraz 



pracownicy/pracowniczki organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";  

2. przekazywania majątku na rzecz członków/członkiń, członków/członkiń organów lub 
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach;  

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków/członkiń, członków/członkiń organów lub 
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie 
organizacji, członkowie/członkinie jej organów lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 
 
 
Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 
 
§36 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
§37 
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wybiera Likwidatora, który 

prowadzi likwidację Klubu. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. 


