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Klub Sportowy  
Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa – 

„PALETA” 
 

STATUT 
 

Klub Sportowy Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa – „PALETA” zwane 
dalej „Klubem”, powołane zostało we Wrocławiu, uchwałą Członków Założycieli. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 
§ 1. 

 
Klub zrzesza osoby uprawiające amatorsko sport.  

 
§ 2.  

 
Klub prowadzi działalność sportowa ze szczególnym uwzględnieniem tenisa 
ziemnego. 

§ 3.  
 

1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
Wrocław. 

2. Klub może uczestniczyć w zawodach krajowych i międzynarodowych. 
 

§ 4. 
 

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym 
charakterze działania. 

 
§ 5. 

 
1. Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz  

z własnym Statutem. 
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych.  

 
§ 6. 

 
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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§ 7.  

 
1. Klub jest wpisany do ewidencji Klubów Sportowych. 
2. Klub posiada osobowość prawną. 
3. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 
Rozdział 2 

Cele Klubu i sposoby działania 
 

§ 8. 
 

Celem Klubu jest:  
 

1. Organizowanie amatorskich wewnątrzklubowych rozgrywek i turniejów tenisowych. 
2. Podnoszenie poziomu wykształcenia i sprawności członków w aspekcie dyscyplin 

sportowych ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego. 
3. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację. 
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 
§ 9. 

 
Klub realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Prowadzenie strony internetowej Klubu. 
2. Tworzenie regulaminu wewnątrzklubowych rozgrywek tenisowych. 
3. Inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją gry w tenisa ziemnego. 
4. Organizowanie imprez integracyjnych. 
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. 
6. Współpracę z innymi Klubami, organizacjami i ligami o podobnym zakresie  

i charakterze działania. 
 

Rozdział 3 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 
§ 10. 

 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych, 
2. Honorowych, 
3. Wspierających. 

 
§ 11. 

 
1. Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, aktywnie działający w ramach Klubu. 
2. Członkowie Zwyczajni mają Prawo uczestnictwa z głosem stanowiącym na Walnych 

Zebraniach Klubu oraz korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do 
władz Klubu z ograniczeniami ujętymi w art. 3 ust 2 i 3 Ustawy – Prawo o 
Stowarzyszeniach. 
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3. Członkowie zwyczajni mają Prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach 
organizowanych przez Klub oraz korzystania z urządzeń Klubu określonych przez 
Zarząd. 

4. Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy spełnianie zadeklarowanych na rzecz 
Klubu, składek finansowych oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów Klubu. 

 
§ 12. 

 
1. Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, zasłużone dla popularyzacji amatorskiego tenisa ziemnego. 
2. Członkowie Honorowi Klubu mają prawo uczestnictwa w imprezach integracyjnych, 

na które zostaną zaproszeni przez Zarząd. 
3. Członkom Honorowym Klubu nie przysługuje prawo wyborcze.. 

 
§ 13. 

 
1. Członkami Wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które 

popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc finansową. 
2. Członkowie Wspierający Klubu mają prawo uczestniczenia bezpośrednio w Walnych 

Zebraniach Członków z głosem doradczym. 
3. Członkowie Wspierający Klubu mają prawo korzystania ze sprzętu będącego 

własnością Klubu. 
4. Członkowie Wspierający Klubu mają prawo uczestnictwa w imprezach 

integracyjnych, na które zostaną zaproszeni przez Zarząd. 
5. Członkowie Wspierający Klubu mają prawo zgłaszać wnioski i propozycje do 

Zarządu. 
6. Członkom Wspierającym Klubu nie przysługuje prawo wyborcze. 
7. Do obowiązków Członka Wspierającego należy spełnianie zadeklarowanych na rzecz 

świadczeń oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów Klubu. 
 

§ 14. 
 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 
1. Rezygnacje pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
2. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu: 

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, 
b) nie brania udziału w działaniach statutowych Klubu przez okres, co najmniej 

sześć miesięcy, 
c) działania na szkodę Klubu, 
d) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań na rzecz 

Klubu przez okres 3 miesięcy. 
3. Śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

będącego osobą prawną, 
4. Rozwiązanie się Klubu. 
5. W przypadku zaprzestania opłaty składek członkowskich i niespełniania 

zadeklarowanych świadczeń nastąpi wykluczenie z listy członków. 
6. Odwołanie od wykluczenia należy kierować do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wykluczonemu członkowi uchwały Zarządu.  
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Rozdział 4 

Władze Klubu 
 

§ 15. 
 

1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wybieralnych władz trwa 4 lata. 
3. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym. 
4. Uchwały wybieranych władz zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy członków zwyczajnych. 
 

§ 16. 
 

Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej 
funkcji. W takim wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać 
wyboru uzupełniającego. Liczba wybranych w takim trybie członków nie może 
przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru przez Walne Zebranie Członków. 

 
§ 17. 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy członków chyba, że przepisy Statutu stanowią 
inaczej. 

2. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków obecnych będzie mniej niż połowa Członków 
Klubu, Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie. 

3. Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do 
podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość członków biorących w 
nim udział. 

 
§ 18. 

 
1. Zebrania władz są protokołowane.  
2. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokólant. 

 
§ 19. 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne  

i nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd 

raz na 4 lata. 
3. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku 

do 30 kwietnia. 
4. Walne Zebranie Członków decyduje o porządku i regulaminie obrad. 
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5. Uchwała Zarządu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  powinna 
być podjęta w terminie 14 dni od złożenia wniosku o jego zwołaniu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwołuje Zarząd zawiadamiając o terminie, 
miejscu i porządku obrad, co najmniej 7 dni przed nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniem Członków w formie elektronicznej. 

7. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być 
wyłącznie sprawy dla załatwienia, których zostało one zwołane. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 
a) Z własnej inicjatywy. 
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
c) Na wniosek 1/3 ogółu członków. 

9. Walnym Zebraniu Członków udział mogą brać: 
a) Członkowie Zwyczajni - z głosem stanowiącym - przy czym każdemu 

członkowi przysługuje jeden głos, z wyjątkiem ograniczeń wynikających  
z art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo o Klubach. 

b) Członkowie wspierający - z głosem doradczym. 
10. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Zarząd powiadamia Członków drogą elektroniczną, na co najmniej na 7 dni przed 
terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 20. 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Określanie ogólnych kierunków działalności Klubu. 
2. Uchwalanie Statutu i jego zmian. 
3. Wybieranie i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Nadawanie tytułu Członka Honorowego, 
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Klubu. 
6. Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Klubu. 
7. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Klubu. 

 

 
§ 21. 

 
1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą pracą Klubu.  
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów Klubu, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) przyjmowanie i wykluczanie członków, 
d) występowanie z wnioskiem do walnego o nadanie tytułu Honorowego Członka 
e) podejmowanie uchwał w sprawie określenia zakresu działalności odpłatnej  

i nieodpłatnej pożytku publicznego, 
f) ustalanie trybu i wysokości płacenia składek członkowskich, 
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu, 
j) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków. 
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§ 22. 

 
1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu. 
2. Kadencja Zarządu Klubu wynosi 4 lata. 
3. Wybór członków Zarządu Klubu i zmiany w składzie Zarządu po ustaniu kadencji 

dokonywane są przez Walne Zebranie Klubu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności, trzech Członków Zarządu 

i zapadają zwykłą większością głosów. 
5. Zarząd reprezentowany jest, przez co najmniej dwóch członków Zarządu. 

 
§ 23. 

 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym: Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego oraz członka, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

 
§ 24. 

 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działania Klubu. 

 
§ 25. 

 
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu. 

 
§ 26. 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej. 
2. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu. 
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień  

w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia. 
4. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków Klubu oraz składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium ustającemu Zarządowi. 

5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą 
spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu. 

6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku 
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu 
działań Zarządu Klubu. 
 

§ 27. 
 

1. Członek Rewizyjnej Komisji Klubu może być odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej, 
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź 
zawiódł zaufanie innych członków Klubu. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej 
wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu. 
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3. Uchwałę o odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej podejmuje walne Zebranie 
Członków w trybie określonym w § 17 Statutu. 

 
Rozdział 5 

Majątek i fundusze Klubu 
 

§ 28. 
 

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze: 

1. Składki członkowskie, 
2. Darowizny, zapisy, spadki, 
3. Odsetki bankowe 

 

§ 29. 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych, 
podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy 
dwóch osób z Zarządu. 

 

Rozdział 6 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 30. 

1. Zmiany w Statucie i uchwalenie nowego Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego 
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli na Walnym Zebraniu obecnych będzie mniej niż połowa Członków Klubu, 
Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie. 

3. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do 
podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość członków biorących w 
nim udział. 

 

§ 31. 

 

1. Klub ulega rozwiązaniu w razie wyczerpania jego środków bądź niemożliwości 
realizacji celów, dla których został powołany. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością  
2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do 
głosowania. 

3. Walne Zebranie Członków powierza likwidację Klubu likwidatorowi, którego określa 
uchwała o rozwiązaniu Klubu. 

4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa likwidatorów i datę rozwiązania Klubu. 
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5. Majątek Klubu pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele 
określone w uchwale o rozwiązaniu Klubu. 

 
§ 32. 

 

Likwidator po zakończeniu likwidacji występuje do organu ewidencyjnego  
z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji Klubów Sportowych. 

 
§ 33. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowania mają 
obowiązujące przepisy Ustawy o Sporcie i Ustawy Prawo o Klubach. 

 
Rozdział 7 

Przepisy końcowe 
 

§ 34. 

 
Niniejszy Statut uchwalono w dniu 11.03.2015 r. i wchodzi w życie z dniem 
zarejestrowania Klubu. 

 

Podpisy Członków Komitetu Założycielskiego 

 

1. ………………………………………… 

 

2. ………………………………………… 

 

3. ………………………………………… 


