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STATUT 
MAŁOPOLSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

”KOYAMA” 
 

 
ROZDZIAŁ  I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolski Klub Sportowy ”KOYAMA” i zwane będzie  
w treści statutu „Klubem”. 
 
§ 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie  
województwo małopolskie. Siedzibą władz jest miasto Kraków. Klub może używać nazwy 
skróconej:  MKS KOYAMA. 

 
§ 3.  Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
Działa na podstawie Statutu i uchwał swoich władz w oparciu o porządek prawny 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późń. 
zm.).  
 
§ 4.  Klub posiada wyróżniające go znaki graficzne (godło, barwy, odznakę), których kształt  
i wygląd oraz sposób noszenia określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu. 
 
 

ROZDZIAŁ  II 
Cele Klubu i sposoby ich realizacji 

 
§ 5.  Celem Klubu jest:  

1) upowszechnianie idei i zasad kultury fizycznej oraz karate-do;  
2) prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych; 
3) organizacja i uczestnictwo w obozach i zawodach sportowych oraz imprezach  

o charakterze rekreacyjnym i turystycznym; 
4) przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom; 
5) działanie na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społecznościami różnych państw i regionów.  
 
§ 6. Klub organizuje i integruje swych członków wokół idei współzawodnictwa w duchu  
fair play, sprzyja realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie sekcji o specjalnościach: 

1) karate; 
2) kick boxing; 
3) kulturystyka; 
4) fitness, aerobik; 
5) rekreacja ruchowa; 
6) turystyka piesza i rowerowa. 
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§ 7.   W szczególności Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1) opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju prowadzonych sekcji; 
2) dbanie o właściwy sportowy i organizacyjny poziom poszczególnych dyscyplin; 
3) szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów; 
4) organizowanie i uczestniczenie w imprezach, zawodach i obozach sportowych oraz 

rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych; 
5) organizowanie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie w karate oraz  

w innych sportach i sztukach walki; 
6) prowadzenie konkursów i rankingów dla zawodników Klubu; 
7) reprezentowanie członków Klubu na zewnątrz; 
8) utrzymywanie kontaktów oraz współpracę z organami władzy i administracji 

państwowej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się problematyką kultury fizycznej i sportu; 

9) podejmowanie działań przeciw patologiom społecznych oraz wykluczeniom,  
w szczególności przeciw alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży; 

10) dbanie o należyty poziom etyczny członków Klubu; 
11) popularyzowanie i upowszechnianie prowadzonych dyscyplin w środowisku 

lokalnym, wskazywanie na ich moralny etos, walory społeczne, wychowawcze, 
rekreacyjne oraz zdrowotne; 

12) prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
celów i działań Klubu; 

13) pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej do realizacji podejmowanych działań; 
14) tworzenie bazy materialnej do prowadzenia działalności w ramach statutu Klubu. 

 
§ 8.  Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Może zrzeszać się  
w strukturach, których działalność zgodna jest z celami Klubu. Klub może tworzyć, 
przystępować oraz uczestniczyć w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji  
i stowarzyszeń kultury fizycznej, poszczególnych dyscyplin sportowych oraz 
dalekowschodnich sztuk i sportów walki. 
 
§ 9.  Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, działaczy  
i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 
§ 10.   Klub może prowadzić działalność gospodarczą. 
 
§ 11.  Dochód z działalności Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 12.   Członkowie Klubu dzielą się na członków: 

1) zwyczajnych; 
2) honorowych; 
3) wspierających. 
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§ 13.   1.  Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne: 
1) pełnoletnie; 
2) niepełnoletnie za pisemną zgodą ustawowych przedstawicieli lub opiekunów. 

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej  
i uzyskanie akceptacji Zarządu, co jest potwierdzane wpisem na dokumencie złożonej 
deklaracji. Wzór deklaracji członkowskiej zatwierdza Zarząd Klubu. 
3. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Klubu, jeżeli uzna, że nie 
daje on rękojmi należytej realizacji statutowych celów organizacji. Zarząd może również 
uzależnić swą zgodę od spełnienia przez kandydata określonych warunków. Od decyzji 
Zarządu w tej kwestii odwołanie nie przysługuje. 
 
§ 14.  1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom fizycznym szczególnie 
zasłużonym dla realizacji statutowych celów Klubu. 
2. Członkostwa honorowego można pozbawić decyzją Zarządu za działalność sprzeczną  
ze statutem. 
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego i są 
zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. 
4. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać 
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań. 
 
§ 15.  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji 
lub porozumienia chęć finansowego bądź rzeczowego wspierania Klubu. 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać 
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań. 
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego i są 
zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. 

 
§ 16.   Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do: 

1) udziału w realizacji jego statutowych celów oraz pracach i przedsięwzięciach  
podejmowanych przez jego władze; 

2) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu; 
3) nieodpłatnego korzystania z majątku Klubu i uczestniczenia w zajęciach 

prowadzonych sekcji sportowych zgodnie z odrębnymi regulacjami w tej sprawie; 
4) noszenia znaków organizacyjnych; 
5) reprezentowania barw Klubu na imprezach sportowych; 
6) przynależności do innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania  

i uczestniczenia w ich pracach; 
7) uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz 

Klubu – dotyczy pełnoletnich członków posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

 
§ 17.   Członkowie Klubu zobowiązani są do: 

1) dbania o dobre imię Klubu; 
2) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Klubu; 
3) przestrzegania Statutu, uchwał władz Klubu, jego regulaminów oraz zasad 

obowiązujących w poszczególnych sekcjach; 
4) terminowego opłacania składek członkowskich. 
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§ 18.   Członkostwo w Klubie ustaje: 
1) wskutek śmierci członka; 
2) z upływem terminu, na jaki członkostwo zostało przyznane; 
3) z dniem dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu 

zobowiązań finansowych wobec Klubu; 
4) poprzez skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich 

przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu; 
5) poprzez wykluczenie przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania Statutu, 

regulaminów lub innych postanowień władz Klubu albo działania na szkodę Klubu. 
 
 

ROZDZIAŁ  IV 
Władze Klubu, ich wybór, skład i kompetencje 

 
§ 19.   Władzami klubu są: 

1) Walne Zebranie; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 20.   Kadencja władz Klubu trwa pięć lat. 
 
§ 21.   Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 
 
§ 22.  1. Członek Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej może być na podstawie uchwały 
Zarządu zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz Klubu, jeżeli nie wykonuje 
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie 
członków Klubu.  
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania 
kadencji, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swoje składy osobowe  
w drodze kooptacji najwyżej o jedną osobę. Jeżeli dany organ uległ zmniejszeniu  
o więcej niż jedną osobę, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów 
uzupełniających. 
 
§ 23.  Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Zasada ta nie dotyczy urzędującego 
członka Zarządu. 
 
§ 24.   1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. Walne Zebranie Członków może być: 

1) Zwyczajne; 
2) Nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w połowie kadencji, jako sprawozdawcze oraz 
co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze.  
3. Zarząd zawiadamia członków Klubu o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 
Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 60 dni od daty złożenia 
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
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6. Udział w Walnym Zebraniu biorą pełnoletni delegaci wyłaniani według zasad i klucza 
wyborczego określonego przez Zarząd. 
7. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności 
przynajmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w terminie drugim bez względu na 
liczbę obecnych. 
 
§ 25.   Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) ustalanie głównych kierunków i programu działania Klubu; 
2) uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian; 
3) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
4) przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium na 

wniosek Komisji Rewizyjnej; 
5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
7) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Walnego Zebrania do podpisywania 

umów z członkami Zarządu oraz reprezentowania Klubu w sporach z nimi; 
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku. 

 
§ 26.  1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób: Prezesa i dwóch Wiceprezesów.  
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Zwoływane są przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecności przez upoważnionego przez 
niego Wiceprezesa. 
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej 
dwóch jego członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa,  
a podczas nieobecności Prezesa i równego rozłożenia głosów, decyduje głos upoważnionego 
Wiceprezesa. 
 
§ 27.  Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Walnemu Zebraniu,  
w szczególności zaś: 

1) kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z celami statutowymi oraz 
uchwałami Walnego Zebrania, a także realizowanie tych uchwał; 

2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu; 
4) podejmowanie decyzji w sprawie działalności gospodarczej i zaciągania zobowiązań; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia oraz skreślenia lub wykluczenia 

członków Klubu, a także nadawanie godności członka honorowego oraz zawieranie 
porozumień z członkami wspierającymi; 

6) powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności; 
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym również regulaminu wynagrodzeń 

pracowników, regulaminu wyróżnień i kar dla członków Klubu oraz regulaminu 
dotyczącego wyglądu i sposobów noszenia znaków organizacyjnych; 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych; 
9) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych oraz określanie ich 

składu osobowego, zakresu i czasu działania; 
10) zwoływanie Walnego Zebrania; 
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu; 
12) podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi  

i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym 
profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji. 
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§ 28.  1. W okresach między posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kieruje Prezes lub 
upoważniony przez niego Wiceprezes. 
2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego kierownika zwanego 
Dyrektorem Klubu, który kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu zatwierdzonego 
przez Zarząd. 
3. Prezes oraz Wiceprezesi reprezentują Klub wobec władz oraz instytucji krajowych  
i zagranicznych. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Klubu 
upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu. Do składania 
majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagany jest 
podpis Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd jednego z Wiceprezesów Zarządu. 
 
§ 29.  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu, powołanym do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej.  
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 
spośród siebie Przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego lub  
w przypadku jego nieobecności przez upoważnionego przez niego członka. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności,  
co najmniej, dwóch jej członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji, a podczas nieobecności Przewodniczącego i równego rozłożenia 
głosów, decyduje głos upoważnionego członka. 
 
§ 30.   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, co najmniej raz w roku; 
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Klubu; 
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli  

i żądanie wyjaśnień; 
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo 
żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 

5) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie 
ustalonym w Statucie; 

6) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium dla Zarządu; 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 
 
§ 31.  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu  
ani być pracownikami Klubu.  
2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Klubu a jej członkowie nie mogą pozostawać 
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej bądź podległości z tytułu umowy o pracę. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym.  
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ROZDZIAŁ  V 
Majątek  Klubu 

 
§ 32.   1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Źródłami pozyskiwania środków finansowych Klubu są: 

1) składki członkowskie i inne; 
2) darowizny, spadki, zapisy, zbiórki publiczne; 
3) wpływy z działalności statutowej Klubu; 
4) wpływy z działalności gospodarczej, wykonania usług i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego; 
5) dotacje, subwencje, kontrakty, granty, środki z funduszy publicznych; 
6) dochody z majątku oraz kapitału Klubu. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków regularnie i terminowo. 
 
§ 33.   Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu  
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  
z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich; 

3) wykorzystywania majątku Klubu 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 ze statutowego celu 
organizacji;  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 
osoby bliskie. 

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 

 
§ 34.   Uchwalenie lub zmiana statutu, a także rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego 
Zebrania. 
 
§ 35.  Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Klubu może wystąpić na piśmie do 
Walnego Zebrania Zarząd lub przynajmniej 1/3 delegatów. 
 
§ 36.  Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku  
i funduszy Klubu. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób 
likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne 
Zebranie wskazuje fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe  
i nienastawione na osiąganie zysku na rzecz, których przejdzie majątek Klubu, po 
wypełnieniu jego zobowiązań. 


