
STATUT

KLUBU SZACHOWEGO
KRÓL BATORY OTWOCK

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1.

Klub Szachowy „Król Batory” Otwock zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności sportu szachowego.

§ 1.

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto
Otwock.

2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także poza granicami kraju.

§ 2.

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, posiada osobowość
prawną i podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych.

§ 3.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś pozyskane środki przeznacza w
całości na prowadzenie działalności statutowej.

§ 4.

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.

2. Klub może być członkiem stowarzyszeń i związków sportowych o podobnym
charakterze działalności.

§ 5.

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.



Rozdział II

Cel i środki działania

§ 6.

Celem działalności Klubu jest:

a. rozwój i popularyzacja sportu szachowego,
b. podnoszenie poziomu sportowego członków Klubu,
c. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we

współzawodnictwie sportowym,
d. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
e. uczestnictwo w imprezach sportowych,
f. integracja środowiska szachowego Otwocka i okolic.

§ 2.

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

a. organizację zawodów sportowych i imprez sportowych i rekreacyjnych,

b. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów
sportowych,

c. prowadzenie różnych form szkolenia sportowego,

d. prowadzenie seniorskich i juniorskich drużyn, biorących udział w
rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

e. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych,

f. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami,
organizacjami, podmiotami gospodarczymi oraz mediami,

g. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

h. prowadzenie działalności informacyjnej o pracach Klubu,

i. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,

j. działalność dziennikarską i wydawniczą w zakresie sportu.

2. Klub pozyskuje środki na prowadzenie działalności w szczególności ze składek
członkowskich, dotacji, darowizn finansowych i rzeczowych oraz z prowadzenia
działalności statutowej.

3. Do realizacji swoich celów Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 3.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a. zawodników

b. zwyczajnych,



c. wspierających,

d. honorowych.

2. Członków zawodników, zwyczajnych i wspierających Klubu przyjmuje Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członków honorowych przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 4.

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne które złożyły deklarację
przystąpienia do Klubu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu i innych
aktów prawa wewnętrznego Klubu.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Klubu.

§ 5.

1. Członkiem zawodnikiem może być osoba małoletnia, która posiada zgodę na
przystąpienie do Klubu jego przedstawiciela ustawowego. Członkowie zawodnicy
nie posiadają głosu stanowiącego i biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być również niepełnoletni w wieku 16 do 18 lat
mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta może korzystać
czynnego i biernego prawo wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera
cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 6.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym
oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami
wynikającymi z par. 11 ust. 3

b. zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec władz Klubu,

c. zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków,

d. uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

e. korzystania z wyposażenia, sprzętu i pomocy Klubu,

f. udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej
działalności.

2. Członkom zawodnikom i wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych
określone w ust. 1 z wyłączeniem lit. a

3. Realizacja praw wskazanych w ust. 1 lit. d-f następuje na podstawie regulaminu
przyjętego przez Zarząd Klubu.



§ 7.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład
dla realizacji celów Klubu.

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym.

4. Członek honorowy korzysta z ulg przy opłacaniu składek członkowskich.

§ 8.

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

a. brać czynny udział w działalności Klubu,

b. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
c. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
d. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na
rzecz Klubu

§ 9.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. niespełniania wymagań statutowych,

c. śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu, a w stosunku do członków Zarządu i członków
Komisji Rewizyjnej uchwałą Walnego Zebrania Członków, w przypadku
stwierdzenia:

i. rażącego naruszenia przez członka Klubu postanowień Statutu
lub uchwał władz Klubu,

ii. niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co
najmniej 12 miesięcy,

iii. zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co
najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia
zaległych składek,

iv. działania przez członka Klubu na szkodę Klubu.
e. zakończenia pracy przez likwidatora Klubu.

2. Ustanie członkostwa w Klubie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z
wygaśnięciem mandatu do pełnienia funkcji we władzach Klubu, jak też
wygaśnięciem mandatu delegata do organizacji których Klub jest członkiem.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. d Zarząd jest zobowiązany zawiadomić
zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną
uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia



przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Ustanie członkostwa nie ogranicza praw Klubu do dochodzenia roszczeń
majątkowych wobec byłego członka.

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 10.

1. Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają trzy lata każda.

3. Łączenie funkcji Członka Zarządu z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej jest
zabronione.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących
udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

5. Do odwołania członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji
wymagana jest większość 2/3 członków zwyczajnych uczestnicząca w Walnym
Zebraniu.

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej w trakcie kadencji władza ta uzupełnia swój skład drogą kooptacji.
Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyborów. Kadencja członków dokooptowanych upływa
wraz z upływem kadencji członków organu pochodzących z wyboru.

7. W przypadku gdy uzupełnienie składu władzy drogą wskazaną w punkcie
poprzednim nie jest możliwe zwołuje się Walne Zebranie Członków w terminie 30
dni od dnia w którym zaistniała przyczyna wakatu. W tym okresie władza działa w
zmniejszonym składzie i zachowuje pełne uprawnienia do prowadzenia działań
statutowych.

§ 11.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Do wyłącznej kompetencji
Walnego Zebrania Członków należy:

a. określanie głównych kierunków działalności Klubu;
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
c. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d. odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji;
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków

Klubu;
f. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;



g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
h. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

Członków.

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
w roku, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca każdego roku.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
w roku, w którym upływa kadencja Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie
14 dni od podjęcia uchwały lub wpłynięcia wniosku o zwołanie Zebrania:

a. z własnej inicjatywy;

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

5. Jeżeli Zarząd nie dopełni obowiązków wskazanych w ust. 1-3 Walne Zebranie
Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

6. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia członków o terminie i
miejscu Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 13.

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

a. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby
członków zwyczajnych;

b. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków
zwyczajnych.

2. Członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone imiennie przez Zarząd
Klubu mogą uczestniczyć w Zebraniu z głosem doradczym.

§ 14.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Walne Zebranie Członków wybiera w osobnych głosowaniach Prezesa oraz
pozostałych członków Zarządu.

3. Liczbę wybieranych członków Zarządu danej kadencji określa nowowybrany Prezes
przed przystąpieniem do wyborów pozostałych członków Zarządu.

4. Zarząd konstytuuje się w terminie 14 dni po wyborze. Określenie pełnionych funkcji
leży w kompetencji Zarządu. Skład Zarządu oraz pełnione funkcje są jawne.

5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony
przez Zarząd.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku. Posiedzenia w całości, lub udział poszczególnych członków, mogą odbywać
się w trybie zdalnym.



7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.

8. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.
W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.

§ 15.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Klubu,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
d. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
e. określanie szczegółowych kierunków i planów działania
f. ustalanie preliminarzy budżetowych,
g. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
h. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
i. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
j. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
k. powoływanie zespołów i określanie ich zadań,
l. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
m. rozpatrywanie spraw spornych między członkami Klubu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontroli wewnętrznej Klubu. Komisja
Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z
głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 17.

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrolowanie, nie rzadziej niż raz do roku, działalności Klubu pod
względem celowości, prawidłowości i zgodności prowadzonej działalności
z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami
Walnego Zebrania Członków,

b. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
statutowym,

c. Komisja ma wyłączne prawo wnioskowania w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Klubu bądź jego poszczególnym członkom.

d. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.



§ 18.

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a. upływu pełnej kadencji. Kadencja pełna członka organu upływa w dniu
odbycia Walnego Zebrania Wyborczego w 3 roku po roku wyboru organu,
lecz nie dłużej niż do 30 czerwca tego roku.

b. skrócenia kadencji organu;
c. ustania członkostwa w Klubie;
d. pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji;
e. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 19.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa
materialne i niematerialne.

2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.

3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

a. składek członkowskich,

b. darowizn, zapisów i spadków,

c. dotacji,

d. majątku Klubu,

e. ofiarności publicznej,

f. odpłatnej działalności statutowej,

g. innych źródeł.

4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 20.

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne
osoby mogą współuczestniczyć w dokonywaniu czynności prawnych w imieniu
Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

3. Dla ważności umowy zawartej pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu Klubu
wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (lub innego
członka Komisji wskazanego imiennie uchwałą tego organu do takiej czynności) oraz
innego członka Zarządu.

§ 21.

Zabronione jest:



a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w
stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników
Klubu oraz osób, z którymi członkowie Klubu, członkowie organów Klubu
oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim 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,

b. przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków
organów Klubu 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,

c. wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków
organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

d. dokonywanie zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy
Klubu oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 7.

1. Dla ważności uchwały w sprawie uchwalenia statutu lub dokonania zmian w statucie
wymagana jest większość 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu członków
zwyczajnych. Organ zwołujący Zebranie ma obowiązek przedstawienia
proponowanych zmian w Statucie wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zebrania.

2. Dla ważności uchwały w sprawie rozwiązania Klubu wymagana jest większość 2/3
obecnych na Zebraniu członków zwyczajnych. Uchwała w sprawie likwidacji
wskazuje przeznaczenie majątku Klubu, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
osobę likwidatora, o ile funkcję tę pełnić ma osoba inna niż aktualny Prezes Klubu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 8.

Niniejszy Statut uchwalony przyjęty został przez Zebranie Założycielskie Klubu w
dniu 07.05.2022


