
 

STATUT 
 

KLUBU SZACHOWEGO  

ZEFIR BOGUSZOWICE 
 

 

Rozdział I.  
 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Szachowy Zefir Boguszowice, zwany dalej Klubem. 
 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: KSz Zefir Boguszowice. 

 

§ 2 
 

1. Siedzibą Klubu jest miasto Rybnik. 
 

2. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem 

Rybnika i województwa śląskiego.  
 

3. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju, 

na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania i podporządkowuje się ich przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom. 

 

§ 3 
 

1. Klub działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz niniejszym statutem. 
  

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

3. Klub posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 
 

Klub powołany jest na czas nieokreślony. 

 

§ 5 
 

Klub ma prawo używać pieczęci oraz znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział II.  
 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 6 
 

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz wychowanie, poprzez: 

a) promocję oraz rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania Klubu, 

b) propagowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz współzawodnictwa 

opartego na zasadach fair play, 

c) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz 

innymi placówkami oświatowymi i samorządowymi, 

d) organizowanie imprez szachowych dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich chętnych 

zainteresowanych tą dyscypliną sportu, 

e) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień. 

 

§ 7 

Klubu realizuje swoje cele poprzez: 

a) współdziałanie z terenową organizacją rządową, władzami samorządu lokalnego, 

innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi oraz związkami 

sportowymi w realizacji tych celów i zadań, 

b) organizowanie imprez sportowych oraz czynne uczestniczenie w imprezach 

sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje, 

c) organizowanie treningów i szkoleń dla członków Klubu, dzieci i młodzieży, 

d) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe w zgrupowaniach, zawodach, 

imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, 

e) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych, 

f) współpracę ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi 

i samorządowymi oraz organizacjami młodzieżowymi, 

g) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportowej rywalizacji, 

h) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się 

konieczne dla realizacji statutowej. 

 

§ 8 
 

1. Klub realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) działalności charytatywnej wg ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /art.4 ust.1 pkt; 3/, 

b) ochrony i promocji zdrowia wg ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt; 6/, 

c)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wg ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt 7/, 

d)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  wg ww.               

ustawy /art.4 ust.1 pkt 13/, 

e)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wg ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt 

17/, 

f)  promocji i organizacji wolontariatu wg ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt 27/, 

g)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  wg ww. ustawy /art.4 

ust.1 pkt 32/. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Klub realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) działalności charytatywnej wg ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /art.4 ust.1 pkt; 3/, 

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wg ww. /art.4 ust.1 

pkt 14/, 

c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wg 

ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt 15/, 

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wg ww. ustawy /art.4 ust.1 pkt 17/. 

 

§ 9 
 

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu swoich Członków, pomocy 

woluntariuszy oraz pracy społecznej działaczy.  
 

2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników w 

miarę posiadania środków finansowych. 

 

 

 

Rozdział III. 
 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

 

§ 10 
 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Klub. 
 

2. Klub posiada członków: 

a) zwyczajnych,  

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 11 
 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna w rozumieniu ustawy „Prawo 

o stowarzyszeniach” z dnia 07 kwiecień 1998 z późniejszymi zmianami, która złoży 

pisemną deklarację i zobowiąże się do: terminowego opłacanie składek oraz aktywnej 

działalności na rzecz celów statutowych Klubu. 
 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze 

uchwały podjętą nie później niż 30 dni od daty złożenia deklaracji.  

 

§ 12 
 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, które popiera cele Klubu 

oraz zadeklaruje pomoc materialną, merytoryczną lub finansową na rzecz Klubu. 
 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

przyjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd nie później niż 30 dni od daty złożenia 

deklaracji. 

 

 

 

 



 

§ 13 
 

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Klubu i wyraziła na to zgodę. 
 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu. 

 

§ 14 
 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu, 

b) uczestniczenia w zebraniach Klubu, 

c) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu, 

d) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach przewidzianych 

w regulaminie, 

e) uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach realizowanych przez Klub, 

f) reprezentowania barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych, 

g) korzystania z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających 

z działalności Klubu. 
 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brać czynny udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów, 

b) uczestniczyć w walnych zebraniach członków, 

c) przestrzegać statutu i uchwał władz Klubu, 

d) godnie reprezentować barwy Klubu, 

e) regularnie opłacać składki, 

f) dbać o mienie Klubu, 

 

§ 15 
 

1. Członkowie wspierający mają prawo do: 

a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu, 

b) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach przewidzianych w 

regulaminie, 

c) wspierania organizacyjnego i materialnego działalności statutowej Klubu, 

d) uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach realizowanych przez Klub, 

e) reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych, 

f) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających 

z działalności Klubu. 
 

2. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a) propagować  i popierać cele statutowe Klubu, 

b) regularnie opłacać składki, 

c) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, 

d) przestrzegać postanowień Statutu. 

 

§ 16 
 

1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  
 

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

 

 



 

§ 17 
 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, 

b) transferu międzyklubowego, 

c) rozwiązania Klubu, 

d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

f) śmierci członka, 

g) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

- działania na szkodę Klubu, 

- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Klubu, 

- nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, 

- z powodu braku udziału w pracach Klubu, 

- pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu. 
 

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się na 

piśmie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej 

uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział IV.  
 

Władze Stowarzyszenia 
 

 

§ 18 
 

Władzami Klubu są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

 

§ 19 
 

1. Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 

głosów natomiast pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybiera się 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy 

Członków Walnego Zebrania. 
   

2. W razie, gdy skład władz wybieralnych ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. Mechanizm kooptacji nie dotyczy stanowiska Prezesa Zarządu. 

 

§ 20 
 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 

§ 21 
 

Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 

 

 



 

 

 

§ 22 
 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.  
 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa 

lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. 
  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 
 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

6. Jeśli na zebraniu Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym nie ma wymaganego kworum, zwołuje 

się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwołania Walnego 

Zebrania Członków. Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje prawomocne 

uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że, dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 

 

§ 23 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a) uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,  

b) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,  

c) wybór oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,  

e) udzielanie lub odmowa Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków Klubu, 

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Zarząd, 

i) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa 

honorowego. 

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.  

 

§ 24 
 

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Klub na zewnątrz.  
 

2. Wybór Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie. 
 

3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezesa.  
 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia 

głosów, decyduje głos Prezesa. 
 

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi 

działającemu wspólnie z Wiceprezesem. 
 



7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
 

 

 

§ 25 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Klubu, 

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

d) zarządzanie majątkiem Klubu, 

e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu, 

g) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, 

h) przygotowanie regulaminów wewnętrznych, 

i) składanie sprawozdań z działalności Klubu, 

j) zawieranie umów z członkami Klubu, jak również z innymi podmiotami nie 

będącymi członkami Klubu, 

k) zwoływanie Walnego Zebrania. 
 

§ 26 
 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu. 
 

2. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. 
 

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby: 

a) będące członkami Zarządu Klubu ani pozostające z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo z winy umyślnej, 

 
 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu Klubu. 
 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

 

§ 27 
 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Klubu, 

b) ocena pracy Zarządu,  

c) przygotowywanie corocznych sprawozdań i bilansu, 

d) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 

Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,  

e) zwoływanie Zarządu Klubu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub 

Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu, 

f) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd w określonym terminie. 

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział V.  
 

Majątek i gospodarka finansowa 
 

 

§ 28 
 

1. Majątek Klubu stanowią:  

a) środki trwałe, 

b) ruchomości,  

c) fundusze. 
 

2. Na fundusze Klubu składają się:  

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, 

c) dotacje i granty, 

d) dochody z majątku Klubu, 

e) wpływy z działalności statutowej, 

f) wpływy od sponsorów, 

g) pozostałe wpływy. 
 

3. Uzyskane środki finansowe będą przeznaczone wyłącznie do realizacji celów statutowych 

oraz na pokrycie kosztów finansowych. 
 

4. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 29 
 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych 

w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

 

§ 30 
 

   Klub nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Klubu 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", 

b) przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

 



 

 

 

Rozdział VI.  
 

Postanowienia końcowe 
 

 

§ 31 
 

       Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością  

       2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 32 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 

 

 

Niniejszy Statut uchwalono dnia 15.03.2019 r  

 

 

Zarząd Klubu: 
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