STATUT
Rozdział Pierwszy I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
&1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy FIRN - Zakopane i zwane dalej jest Klubem.
&2.
Terenem działania Klubu jest obszar Województwa Małopolskiego, a siedzibą jest miasto
Zakopane.
&3.
Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
&4
Klub jest jednostką organizacyjną Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Związku
Snowboardu i może być również członkiem innych organizacji i związków.
&5.
Klub działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, uchwałami i wytycznymi
Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, władz kultury fizycznej i sportu.
W zakresie działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej, podlega ich nadzorowi.
&6.
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
Rozdział drugi II
Cel i środki działania
&7.
Klub w ramach swojej statutowej działalności współpracuje z organizacjami młodzieżowymi,
organizacjami kultury fizycznej, sportu i turystyki, polskimi związkami sportowymi, Polskim
Komitetem Olimpijskim.
&8.
Klub jest kontynuatorem tradycji sportowych i opiera swą działalność na zasadach społecznej
pracy członków.
&9.
Celem Klubu jest:
1. Rozwój narciarstwa i snowboardu i ich popularyzacja,
2. Rozwijanie wszelkich form rywalizacji sportowej i działalności wychowawczej wśród
członków.
3. Prowadzenie działalności w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przemocy lub patologiom społecznym

&10.
Dla osiągnięcia swoich celów Klub:
1. zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe działające w zakresie sportu narciarskiego i
snowboardowego,
2. sprawuje wszechstronną, opiekę oraz kontrolę nad przestrzeganiem przez nich
statutu, postanowień oraz przepisów i zasad uprawiania sportu narciarskiego i
snowboardowego,
3.czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród zawodników, trenerów
i działaczy,
4. prowadzi kontakty sportowe z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą,
5. organizuje szkolenie zawodników.
6. doszkala trenerów i instruktorów we współdziałaniu z odpowiednimi organizacjami,
7. organizuje zawody sportowe własne i zlecone,
8. prowadzi klasyfikację sportową, rejestrację wyników, ewidencję zawodników, trenerów,
sędziów,
9. uczestniczy w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą, organizuje obozy
sportowo-szkoleniowe,
10. nabywa, buduje i dzierżawi majątek ruchomy i nieruchomy, zawiera umowy, zaciąga
zobowiązania i podejmuje inne czynności zmierzające do urzeczywistnienia swoich
zadań,
11. prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
&11.
Rozdział Trzeci III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
&12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Uczestników
2. Zwyczajnych
3. Nadzwyczajnych
4. Honorowych
&13.
Na członka Klubu przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd nie może
odmówić przyjęcia na członka Klubu rodzica - zawodnika Klubu.

&14.
Członkami uczestnikami są osoby niepełnoletnie - za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów.
&15.
Członkowie uczestnicy mają prawo:
1. korzystać z urządzeń i sprzętu ustalonego przez Zarząd,
2. brać udział w treningach, szkoleniach, zawodach i zgrupowaniach organizowanych przez Klub
i organizacje współdziałające. Kryteria kwalifikacyjne określi Zarząd Klubu,
3. uczestniczyć w zebraniach Klubu z głosem doradczym,
4. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
5. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Klubu.
&16.
Członkami zwyczajnymi są osoby pełnoletnie.
&17.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz Klubu i jednostek organizacyjnie zwierzchnich,
2. korzystać ze wszystkich uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Klubu
3. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu, a także oceniać ich działalność,
4. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Klubu.
&18.
Członkami nadzwyczajnymi, są jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, nie
realizujące zadań PZN, współdziałające , popierające statutową działalność Klubu.
Członkowie nadzwyczajni działają w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
&19.
Członkowie nadzwyczajni mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
&20.
Do obowiązków członków uczestników i członków zwyczajnych należy:
1. przestrzeganie statutu i regulaminów Klubu oraz uchwał władz wszystkich szczebli,
2. dbanie o dobro i rozwój Klubu,
3. ochrona i troska o własność Klubu,
4. regularne opłacanie składek członkowskich,
5.dbanie o przestrzeganie zasad postępowania określonych kartą praw i obowiązków sportowca.

&21.
Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:
1. udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych Klubu,
2. regularne wpłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy
finansowej i organizacyjnej.
3. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu.
&22.
1. Członkami honorowymi klubu mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadało
Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek zarządu Klubu.
2. Godność członka honorowego może być nadana osobom fizycznym szczególnie
zasłużonym w realizacji statutowych zadań Klubu.
3. Członkowie honorowi maja prawa członków nadzwyczajnych.
&23.
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia po uprzednim pisemnym wypowiedzeniu, w oparciu o regulamin,
2. wykreślenie z rejestru, jeżeli przestał odpowiadać wymogom &20,
3. wykluczenie w wypadku działalności na szkodę Klubu.
&24.
Członek Klubu ma prawo odwołania się od decyzji władz Klubu Do Walnego Zgromadzenia
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Snowboardowego i być obecnym na obradach dotyczących tego odwołania.
Władze Klubu
Rozdział Czwarty - IV

&25.
1. Władzami Klubu są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Do władz Klubu mogą być wybierani tylko członkowie zwyczajni.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub
tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu

&26.
Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
&27.
1. W zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Klubu, ale tylko członkowie zwyczajni maja
prawo wybierać i być wybranym do władz Klubu.
2. Pozostali członkowie Klubu biorący udział w Zgromadzeniu mają Prawo tylko do głosu
doradczego.
3. W zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
&28.
Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Zarząd:
1. sprawozdawcze - co 2 lata,
2. sprawozdawczo-wyborcze: co 4 lata,
3. nadzwyczajne - na podstawie uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 50%
członków zwyczajnych.
&29.
O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Zgromadzenia, Zarząd klubu zawiadamia członków
Klubu listem poleconym na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

&30.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:
1. wybór i odwołanie Prezesa Klubu,
2. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
3. zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom Klubu,
4. uchwalenie kierunków działalności sportowej, szkoleniowej i społeczno-gospodarczej Klubu,
5. podejmowanie uchwał w zakresie poleceń polustracyjnych,
6. podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania majątku,
7. uchwalenie Statutu Klubu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w Statucie,
8. uchwalenie Regulaminu Klubu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu.

&31.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych oraz bez względu na ilość członków
zwyczajnych, jeżeli Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad
zatwierdzonym przez Członków Walnego Zgromadzenia.
&32.
Uchwały Walnego zgromadzenia Członków Klubu są wiążące dla wszystkich członków Klubu.
&33.
Zarząd Klubu
1. Zarząd Klubu kieruje pracami Klubu.
2. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków
Klubu.
3. Zarząd Klubu składa się z Prezesa, jednego Wiceprezesa, Skarbnika / Sekretarza i Członków
Zarządu.
4. Prezes Klubu kieruje całością Prac Zarządu Klubu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zebrania Zarządu Klubu są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w
razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa Klubu.

&34.
1. Zarząd Klubu koordynuje działania jego członków, inicjuje i inspiruje nowe formy działania oraz
odpowiada za działalność gospodarczą Klubu i ochronę jego majątku.
2. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz oraz działa w jego imieniu w granicach określonych
Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu z Zarządu Klubu, Zarząd Klubu ma prawo
dokooptować do składu Zarządu innych członków zwyczajnych Klubu. Liczba dokooptowanych
członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru na
Walnym Zgromadzeniu.
4. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu, a w szczególności:
a/ sporządzenie programów rozwoju narciarstwa i snowboardu, działalności gospodarczej,
społeczno- wychowawczej i szkoleniowej
b/ zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań,
c/

przyjmowanie
organizacyjnym,

i

zwalnianie

d/

organizowanie systemu szkoleniowego, organizacja zawodów, prowadzenie klasyfikacji i
rejestracji,

e/ przyjmuje i skreśla członków,

pracowników

zgodnie

z

zatwierdzonym

schematem

f/ powołuje Komisje problemowe np. Sportowa, Szkoleniowa, Sprzętowa, Działalności
Gospodarczej, itp. do pomocy w prowadzeniu prawidłowej działalności Klubu, kontroluje ich
pracę,
g/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
h/ ustala wysokość i terminy opłaty członkowskiej,
i/ dysponuje funduszami Klubu i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Klubu.
&35.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Klubu.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
7. Komisja Rewizyjna ma prawa wystąpić do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
8. Komisja Rewizyjna przedkłada swoje sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu i posiada
wyłączne prawo składania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Rozdział Piąty V
Nagrody i wyróżnienia
&36.
Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, trenerów i zawodników Klubu.
&37.
Dla najbardziej zasłużonych dla narciarstwa i snowboardu zawodników, trenerów i działaczy
zarząd może wystąpić do sportowych o nadanie wyróżnień, odznak sportowych i odznaczeń
państwowych.
Rozdział Szósty VI
Kary
&38.
Zarząd Klubu ma prawo nakładania kar na członków Klubu, trenerów, instruktorów, zawodników i
działaczy

&39.
Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaj kar i odwołań określają przepisy władz
sportowych.
Majątek i fundusz Klubu.

Rozdział Siódmy VII
&40.
1. Majątek Klubu stanowią:
- nieruchomości,
- ruchomości,
- fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a/ składki członkowskie,
b/ dotacje władz sportowych,
c/ wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
d/ z własnej działalności gospodarczej,
e/ z wydawnictw,
f/ z darowizn, spadków i zapisów.
3. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy
oraz korzystać z ofiarności publicznej.
&41.
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród: Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa
Zarządu i Skarbnika Klubu.
2. Zakres i zasady działalności finansowej Klubu określają przepisy finansowe i inne
obowiązujące w tym zakresie prawa.
3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają dla swej
ważności zgody władzy rejestrującej Klub.
Rozdział Ósmy - VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.
&42.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązanie Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków Klubu zgodnie z &29 niniejszego Statutu.
&43.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wymaga zgody Władzy Rejestracyjnej i powinna określać
sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
&44.
W razie rozwiązania Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są
członkowie jego Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, obowiązuje uchwała ostatniego
Walnego Zebrania Członków Klubu.

