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STATUT 
 

Lubelskiego Stowarzyszenia Kendo 

 

 

 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubelskie Stowarzyszenie Kendo, zwane dalej Klubem  

 

§ 2. 

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz - miasto Lublin. 

 

§ 3. 

1. Klub jako Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej podlega 

wpisowi do ewidencji i uzyskuje osobowość prawną na podstawie przepisów art. 7 a ustawy o kulturze 

fizycznej. 

2.Klub samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty 

wewnętrzne określające działalność. 

 

§ 4. 

Klub działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o kulturze fizycznej i niniejszym 

statutem. 

 

§ 5. 

1.Podstawą działalności jest praca społeczna członków Klubu. 

2.Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6. 

Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych, Okręgowych Związków Sportowych, 

Wojewódzkiej Federacji Sportu, Federacji Klubów Sportowych oraz innych organizacji sportowych. 

 

§ 7. 

Klub używa pieczęci, odznaki Klubowej i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących  

w tym zakresie przepisów. 

 

Rozdział II 
Cel i środki działania. 

 

§ 8. 

Celem Klubu jest rozwijanie wszelkich form kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

japońskiej szermierki Kendo i kultury japońskiej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie 

dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i japońską. 
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§ 9. 

Dla osiągnięcia celów wyrażonych w paragrafie poprzedzającym, Klub: 

1. Organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez 

powołane do tego instytucje. 

2. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sportowe oraz kulturę japońską. 

3. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków w zakresie kształtowania właściwych 

postaw moralnych i społecznych w tym zakresie współpracuje z innymi organizacjami. 

4. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi. 

5. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe i propagandowe oraz je rozpowszechnia. 

6. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe. 

7. Podejmuje działania w celu wyposażenia osób ćwiczących w niezbędny sprzęt i materiały. 

8. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych. 

9. Organizuje inne formy aktywności ruchowej. 

10. Klub wykonuje swoje zadania, współpracując ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu, 

okręgowymi związkami sportowymi, klubami sportowymi, jednostkami prowadzącymi 

szkolenie kadr kultury fizycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszelkimi innymi 

instytucjami, które zajmują się kulturą fizyczną, sportem i turystyką. 

11. Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych 

 

Rozdział III 
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki. 

 

§ 10. 

Członkowie dzielą się na: 

Członków zwyczajnych, członków honorowych, członków wspierających i uczestników. 

 

§ 11. 

Członkowie zwyczajni. 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną i zdolność do 

wykonywania czynności prawnych, oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, posiadająca 

pisemną zgodę rodziców albo opiekunów ustawowych, o ile: 

a/ wniesie do zarządu Klubu pisemną deklarację, 

b/ uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub, 

c/ zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 

 

 §.12. 

1. Osoby niepełnoletnie nie osiadające 16 lat spełniające warunki wymienione w par. 11. i 

posiadające pisemna zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych – mogą być uczestnikami. 

2. Uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego. Uczestnik nie bierze udziału w Walnym Zebraniu i niema prawa czynnego 

udziału wyborczego w głosowaniu uchwał. Zarząd Klubu ma prawo nadać status uczestnika 

osobie mającej ukończone 18 lat, jeśli czas jego bycia  zrzeszonym w Klubie nie przekracza 6 

miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Osoby te mają prawo do posiadania swojego 

przedstawiciela uczestniczącego w Walnym Zebraniu wybranego na wniosek Zarządu Klubu i 

zatwierdzonego przez Zarząd Klubu oraz  Walne Zebranie. Z chwilą osiągnięcia 16 lat, i po 

upływie 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej uczestnik staje się członkiem 

zwyczajnym Klubu. 
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§ 13. 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z tym że większość w składzie zarządu muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności prawnej, 

b/ uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i jego sekcjach, 

c/ nosić znaczek Klubowy, 

d/ poddawać ocenie działalność Klubu i jego władze a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz 

Klubu, 

e/ korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał 

Zarządu, 

f/ reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych. 

 

§ 14. 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

a/ branie czynnego udziału w pracach Klubu, 

b/ przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

c/ regularne opłacanie składek członkowskich, 

d/ dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego, 

e/ ochrona własności Klubu 

f/ godne reprezentowanie barw Klubu. 

 

§ 15. 

Członkowie honorowi: 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju Klubu. 

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem kandydowania 

do władz Klubu i podejmowania samodzielnych działań na rzecz Klubu bez zgody walnego 

Zebrania i Zarządu Klubu. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek. 

4. Pozbawienie godności członkowstwa honorowego następuje w drodze uchwały walnego 

zebrania na wniosek Zarządu Klubu. 

 

§ 16. 

Członkowie wspierający. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 

działalnością Klubu, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania klubu. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swojego 

przedstawiciela. 

 

§ 17. 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

a/ korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu, 

b/ korzystanie z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez Zarząd, 

c/ noszenie znaczka Klubowego. 

 

 

§18. 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

a/ terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki, bądź realizowanie innych zadeklarowanych 

świadczeń, 
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§ 19. 

Ustanie członkostwa. 

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu z 1 m-cznym okresem wypowiedzenia, 

b/ zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów dotyczących zmiany barw klubowych przez 

zawodników. 

c/ wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu, która może nastąpić w przypadku: 

- działania na szkodę Klubu, 

- nieprzestrzegania postanowień statutu, Zarządu Klubu i regulaminów, 

- niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy 

d/ śmierci 

2. Członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą Zarządu z powodu utraty 

osobowości prawnej lub działalności niezgodnej ze statutem Klubu. 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego zebrania. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w (ust.1 lit.b), może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań 

przyjętych wobec Klubu. 

 

Rozdział IV 
Władze Klubu. 

 

§ 20. 

Władzami Klubu są: 

a/ Walne Zebranie, 

b/ Zarząd Klubu, 

c/ Komisja Rewizyjna, 

 

§ 21. 

Walne Zebranie. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu, a uczestnicy są reprezentowani przez 

swoich przedstawicieli, których zatwierdza Zarząd Klubu na określoną kadencję, wszyscy 

uczestnicy Walnego Zebrania mają prawo udziału w głosowaniu. 

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad, co 

najmniej 14 dni przed zebraniem. 

5. W każdym  I  kwartale roku kalendarzowego Zarząd zwołuje Zebrania Sprawozdawcze, a z 

upływem kadencji władz, sprawozdawczo – wyborcze. 

6. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w I terminie co najmniej połowy 

liczby uprawnionych do głosowania, a w II terminie – podanym do wiadomości w sposób 

wybrany przez Zarząd Klubu (co najmniej 10 dni przed zebraniem) np.: zawiadomieniu 

pisemnym, ustnym, telefonicznym itp.,  bez względu na ilość uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a/ wybór władz Klubowych, 

b/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Klubu i udzielenie absolutorium zarządowi na 

wniosek komisji rewizyjnej, 

c/ uchwalanie zmian w statucie Klubu, 
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d/ uchwalanie planów działalności Klubu i zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenie budżetu 

Klubu, 

e/ zatwierdzenie regulaminu zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f/ nadawanie tytułu członka honorowego Klubu 

g/ podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu, 

h/ podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu, 

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu. 

g/ zatwierdzanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej 

 

§ 23. 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Walne zebranie może zadecydować o tajnym głosowaniu w każdej sprawie. 

  

§ 24. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

a/ przez zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

b/ na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez co najmniej ½ liczby członków złożonego do 

zarządu, 

c/ z inicjatywy Zarządu Klubu, 

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla 

których rozpatrzenia zostało ono zwołane. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego 

zwołanie. 

 

§ 25. 

Zarząd Klubu. 

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu. 

w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiadającym za swoją pracę przed Walnym 

Zebraniem. 

 

§ 26. 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób, w tym z Prezesa i Wice Prezesa. 

2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata. 

 

§ 27. 

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Prezesa i Wice Prezesa 

Klubu oraz dokonują podziału funkcji i zadań 

 

 

§ 28. 

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o statut i regulamin zatwierdzony przez  Walne Zebranie. 

 

§ 29. 

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

a/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i w jego imieniu, 

b/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 

c/ ustalenie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych, 

d/ ustalenie regulaminów wewnętrznych, 

e/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych, 

f/ przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na członków Klubu, 

g/ zwoływanie Walnego Zebrania, 
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h/ realizacja uchwał walnego zebrania członków Klubu, 

i/ powoływanie sekcji sportowych, 

j/ ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, które powinna być zatwierdzona przez 

Walne Zebranie 

 

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się, co najmniej raz na 3 miesiące. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 

Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach np.: absencja członka zarządu z podaniem uzasadnienia 

nieobecności do podjęcia uchwały jest potrzebna obecność Prezesa i Wice Prezesa. 

 

§ 30. 

1. Zarządowi Klubu przysługuje prawo powołania społecznych organów opiniodawczo –

doradczych  

2. Członkowie tych organów powoływani są imiennie przez zarząd Klubu. 

3. Zakres działania tych organów określa Zarząd Klubu. 

 

§ 31. 

Komisja Rewizyjna. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie na okres 4 

lat. Komisja  z pośród siebie wybiera przewodniczącego ewentualnie zastępcę 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów 

Klubu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu 

Zarządu Klubu. 

 

§ 32. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a/ kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej 

i  występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 

b/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z przeprowadzonych kontroli Klubu i stawianie 

wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

c/ kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, 

d/ inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 

§ 33. 

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom 

przysługuje prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w ilości nie przekraczającej 

1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

Rozdział V 
Dochody i majątek Klubu. 

 

 

§ 34. 

1. Majątek Klubu stanowią: ruchomości (sprzęt treningowy),środki finansowe w postaci 

comiesięcznej składki członkowskiej. 

2. Na dochód Klubu składają się: 

       a/ składki członkowskie, 
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 b/ wpisowe,(częstotliwość wpisowego ustala zarząd)  

 c/ dotacje 

 d/ darowizny 

3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa, albo innego upoważnionego członka zarządu. 

 

 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i likwidacja lub rozwiązanie Klubu. 

 

§ 35. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu się Klubu podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. 

2.   Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony 

majątek stowarzyszenia. 

3.   Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Lubelskiego Stowarzyszenia 

Kendo. 

 


