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STATUT

KRYT..{ICKIE GO TOWARZYSTWA HOKEJOWEGO

KLUBU MŁo DZIEŻoWE Go KRYITICA

tekst jednoliĘ z dnia 15 września 2006 r,

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania. siedziba. charakter prawnv. barwY

$1

Stowarzyszenie nosi nanvę: Krynicki e Towarrystwo Hokejowe Klub Młodzieiovty Krynica
rvvane dalej klubem.

s2
Klub moŻę uffiac skrÓconej nanł,ry,, KTH KM''

$3

Terenem dziat,ania Klubu jest obszarRzecrpospolitej Polskiej, a siedzibąjest miasto
Krynica.ZdrÓj,

$4

K]ub jest stowaruyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

$5

Klub za pośr.ednictwem swych sekcji moŻe byc czło,nkiem polskich związkow sportowych,
podporządkowując się ich przepisom, regulaminom otaz zarządzeniom imożebyc rownież
członkiem innych organi zacji i zwiąil<ow.

$6

K]ub ma prawo do uzywanta godła, sztandaru , flagi i pieczęci.
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$7

Barwy i godło klubu nawtąrując do tradycji Krynickiego Towarzysfwa Hokejowego będą
wzbogacone o symbolikę herbową rniasta Krynica.ZdrÓj. SzczegÓtoovy projekt barw
i godła zostanie przedstawiony j zatwięrdzony na Walnym Zgromadzenju członkÓw
klubu.
KIub ma wyłączność w wydawaniu okolicznościowych odznak i znaczkÓw w celach
komercyjnych i reklamowych nawiązujących do godła i tradycji wg wzorow przyjęfych
kaidor azowo uchwała Zarzadu,

$8

Klub działa zgodnie zustawąo kulturze ftzycznej oraz ustawą,,Prawo o stowarzyszeniach''

R0ZDZIAŁ II

CeIe i środki dzialania

$e

Klub w ramach swojej działalności statutowej wspÓĘracuje z organizacjami młodzieiowymi
organizacjami kultury frzycznej sporfu i turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz
innymi s towarzyszeniami.

$10

---' --- ----Klubjest kontynuatorem badycji sportowych KnTrickiego Towarzystwa Hokejowego i opiera
swą działalność na zasadach społecmej pracy czlorkÓw.

$11

Klub prowadzi dziata|ność sportową i wychowawcząw celu:
1. Zapewnienia członkom Klubu mozliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.
2, Kształtowania u członkÓw Klubu wysokich wartości ftzycznych i moralnych.
3. Zapewnienia ogÓłowi mieszka cÓw widowisk sportolvych i przeżyc o wysokich

walorach estetycznych stan owi ących wartoś ci ową formę wp oczynku.

$12

Dla osi4gnięcia statutowych celÓw Klub:
1. Zrzesza dzieci i młodziez, osoby dorosłe dział'ające w zahesie spor|u w rÓinych

1 .

2.



3. Czu:wa nad zachowaniem na|eĄtego poziomu moralnego wśrÓd zawodnikÓw, trenerÓw,
dział'aczy.

4, Kształtuj e ponfiyvne cechy charakteru i osobowości poptzez uczestnictwo w rea|izacji
zadan sp ortowych klubu.

5' Integruje środowiska młodziezy irodziclw na terenie swojego dział.ania.
6. Organintje,utrrymuje i zapewnia kontakfy sportowe z odpowiednimi organizacjami

w kraju i za granicą.
7 , Prowadzi szkolenia zawodnikÓw.
8. Podwyzszal$Ialifikacje trenerÓw i instruktorÓw we wspÓłdziałaniu z odpowiednim

organizacjami.
9, organiruje zawody sportowe własnę i zlęconę.
10. Prowadzi klasyfikację sportową rejestrację wynikÓw, ewidencję zavvodnikÓw, trenerÓw

i sędziÓw.
1 1. Nabywa, buduje i dzieriawi majątek ruchomy i nieruchomy, zawiera umowy, zaciąga

zobowiązania i podejmuje inne czynności zmierzające do urzecrywistnienia swoich
zadan.

L2. Prowadzi działalnośÓ gospodarcząwedtug ogÓlnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. DochÓd z działalności gospodarczej Klubu słuzy do rcaltzacji celÓw
stafutowych i nie moiebycprzeznaczony do podziafu między jęgo członkÓw.

13. Podejmuje inne przedsięwztęcia dlaręaltzacji celÓw stafutoł\rych

P(0ZDZIAŁ III

Członkowie K|ubu - ich prawa i obowiązki

$  13

Członkami Klubu mogą być osoby firyczne i prawne.

$14

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członkow zwczajnych.
2. CzłonkÓw wspierujących.
3. Człottkow honorowvch.

$1s

Zaruąd Klubu prryjmuje nowych człoŃÓw w dtodze uchwaĘ na podstawie pisemnej
deklaracji.

$ 16



$17

Członkowie Klubu, o ktÓrych mowa w $16 mająprawo:
1. Korzysta c z urządzen i sprzętu o]<reśIon ego przez Zarząd Klubu.
2, Brać udział w trenin gach, szkoleni ach, zawodach i zgrupowaniach organizowanych ptzęz

Klub i organizacje wsp ołdziałające,
Uczestni czyć w zębtaniach Klubu z głosem doradczym.
Zgłaszać wnioski i postulaty do wł,adzKlubu.
Korzystac z innych uprawnieri wynikających zuchwał władzKlubu.

$18

Członkow ie nvy czajni maj ąprawo :
1. Wybierac ibyc wybieranym do władzKlubu i jednostek organizacyjnie zwjerzcbnich,
2. Kor4rstać, z uprawnieri i swiadcze czł'onkowskich i pomocy Klubu wynikających

ze statutowej dziat'alności Klubu.
3, Zgłaszac wnioski i posfulaĘ wobec władzKlubu, atakŻe oceniać ich działalność.
4, Korrystać z iwtych uprawnieri wynikających z uchwał władzKlubu.
5. Korzystac zurządzen i sprzętu Klubu wg regularninu.
6, Brać udział w trenin gach, zawodach, szkoleniach i zgrupowaniach Klubu.

$1e

Do obowiązkÓw członkÓw zvtyczajnych naleĘ:
1. Pruesttzęganie stafutu, regulaminÓw Klubu oraz uchwał władzwszystk ich szczeb1i.
2. Dbanię o dobro irozwÓj Klubu.
3, ochrona i noska o własność Klubu.
4, Regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Dbałość o ptzesttzeganie zasadpostępowaniaokreślonych kartąpraw i obowiązkÓw

sportowca.

$20

Członkami wspierającymi sąjednostki organizacyjneposiadającepełnązdolność do
crynności prawnych. Członek wspierający działaw Klubie zapośiednictwem swego
przedstawiciela.

$21

1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członkÓw nryczajnych z wyjątkiem
biernego i crynnego prawa wyborczego.

lgst do regularnego wywiązywania się

?

4.
5 .
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s22

Do obowiękow czł'onkow wspieraj ących naleĘ:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadan statutowych Klubu.
2, Regularne opłaeanie składek człoŃowskich oraz w miarę mozliwości udzielanie pomocy

finansowej i organizacyjnej.
3. Przestrzeganle postanowieri stafutu Klubu.

s23

1. Cztorkami honorowyrni mogą być osoby fizyczne, ktÓrym taką godność nadało
Walne Zg;omadzente CzłonkÓw Klubu na wnios ek Zarządu Klubu.

2. Godność człor.tka honorowego mozebycnadana osobom szczegÓInię zasfużonym
dla Klubu

3, Członkowie honorowi mająprawa ezł'onkÓw nvyczajnych,
4. Członkowie honorowi mająprawo korzystania ze sprzętu iutządzeri Klubu oraz

bezpłatnego wstęu na |mprezy organizowane przez Klub, otaz noszenia odznak
Klubowych i reprezentow aniajęgo barw.

s24

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarzalowi Klubu na piśmie.
2, Skreślenia uchwałąZarządu z powodu niepłacęnia składek członkowskich.
3, Smierci członka.
4. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na pisemny

wniosek zł.ożony przez co najmniej 1 0 człorkÓw Klubu.
5. Utraty zdolnośct do czywtości prawnych.

R]OZDZIAŁ Iv

Władze klubu

$2s

Władzami Klubu są
a) Walne Zgromadzenie Człortkow Klubu
b) Zatząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
Do władz Klubu mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni.
Kadencja wszystkich wład z trwa 4 lata, a ich wybÓr odbywa się w głosowaniu jawnym

1.

2.
3.



Walne Zgromadzenie CzłonkÓw Klubu

526

Waln e Z gr omadzenie C ztonkow Klubu j e st naj wy ższą władząKlub u.

s27

Zarząd Klubu zw oŁuj e Waln e Z gr omadzenie Czł.onkow :
1. Sprawozdawcze - corocznie do korica m-ca czerwca danego roku.
2. Sprawozdawczo - wyborcze - co cztery lata w povtyżsrym terminie.
3. Nadzwyczajne - na podstawie uchwĄ Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz na

żądanie 50% członkÓw mryczajnych.
4. W prrypadku nie udzielenia absolutoriurn wł'adzom Klubu na Zgromadzeniu

Sprawozdawczym, może ono przerodzić się w Walne Zgromadzenie
Sprawoz dawczo - Wyborcze.

$28

1. Walne Zgromadzenje CzłonkÓw nvofuj e Zarząd Klubu po uprzednim ogłoszeniu
w formie obwieszczenia w siedzibie Klubu oraz lokalnych środkach masowego
przekazu w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem.

2, Nadzrłryczajne Walne Zgromadzenle CzłonkÓw zwofuj e Zarząd Klubu na podstawie:
a) uchwały Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie prrynajmniej 50%

członkÓw zwy czajnych S tow arzy szenia
3. Nadzvr.yczajne Walne Zgtomadzenie powinno się odbyć w terminie do 30 dni od dafy

zł.ożenia wniosłu.
4. Przedmtotem Nadzrły czajnego Walnego Zgromadzenia mogą byc wyłącznie sprawy do

rcryatzenia, ktÓrych zostało ono zwołane
5. Do wazności obrad Walnego Zgromadzeniawymagana jest obecność;

a) w pierwszyrn terminie, co najmniej 50% członkÓw Klubu,
b)wdrugimterminie,tj.poupływie30min.walWtgięjtważnebęz
- wzg|ędu na |iczbęobecnych członkÓw. -5 '---_.

6, W Walnym Zgromadzeniu: Spraw ożdawczo . Wybo rczymmogą brać udział':
Członkowie nłyczajni - osobiście lub poprzezpełnomocnika zprawem głosu
stanowiącego z zastzeżeniem w $ 1 6 Statutu

Członkowie honorowi i wspierający zprawem głosu doradczego.
7 , Członkowie Klubu, ktÓrry nie uzyskali absolutorium nie rnogą kandydować do władz

Klubu.
8. UchwaĘ Walnego Zgromadzenia zapadajązwyĘąwiększością głosÓw członkÓw

obecnych na sa|i za wyjątkiem:
a) zmlany w statucie _ wymagająwiększoś ci 2/3 głosÓw obecnych na Walnym

Zgr omadzeniu Członkow Klubu,
b) Tozwlązanie Klubu . wyrngggj 2l3 głosow obecnych na Walnym

Z gr omadzeniu c,to,.,k6{;{i,,łb;..- - 
^.+

9. UchwaĘ Walnego Zr:yiĘ:.',lit# 'p"ił1P'{"ewodniczący Walnego Zgromadzenia
oraz Prezes Zarządu Klub|r. -'l '.iłii*i'i.'..,.ffi 

l 1i
zgoclnoŚc
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s2e

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzęnia Cztonkow Klubu na\eĘ:

1. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i innych opłat regulaminowych.

2, WybÓr i odwołanie Czt'onkÓw Zarządu otaz Komisji Rewizyjnej.

3. Za&vierdzenie sptawozdan oraz udzielenie absolutorium ustęującym władzom Klubu

4. Uchwalenie kierunku działalności sportowej, szkoleniowej i społeczno gospodarczej

Klubu.
5. Podejmowanie uchwał w zakresie nabywan:.ai zbywania majątku.

6. Uchwalenie statutu Klubu orazwprowadzenie zmian w Statucie.
7 " Uchwalenie regulaminu Klubu.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rorwiązanja się Klubu.
9, PowoĘwanie stĄch i doraźnych kornisji problemowych.

ZarzadKlubu

$30

Zarząd Klubu kieruje pracarni Klubu.
Zarząd,Klubu składa się z 3 do 5 czŁonkÓw wybranych przęz Walne Zgromadzęnię
Czł'onkow Klubu
ZarządKlubu składa się z: Prezesa,Z-chV-ce PrezesÓw i Członkow Zarządu.
Prezesa Klubu i jego V-ce PrezesÓw wyłania spośrÓd siebie Zarząd w terminie 7 dni
od Waln ego Zgromadzęnia, ktÓre wybrało członkÓw Zarządu
W razię ustąpieniaprezesa w toku kadencji Zarządowi sfuzy prawo wyboru nowego
prezesa spośrÓd wybranych członkow Zarządu,
Pracami Zarządu kieruj e Prezes.
Posiedze nia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie ruadziej jednak niż raz
w miesiącu.
Uchwały Zarządu zapadająmvyl<łąwiększością głosÓw w obecności co najmniej połowy
Iiczby członkÓw Zarządu.Przy rÓwnej ilości głosÓw decyduje głos prezęsa.
Szczeg!łowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin pracy opracowany
przez Zarząd.

$31

W przypadku zmntejszenia liczby członkÓw Zarządu ponizej 3 osÓb, Zarząd powinien zwoł.ać
Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborÓw uzupełni ających.
Taka sama zasadaobowiązuje w przypadlal zmntejszęnia|iczby członkÓw Komisji Rewizyj-
nej ponizej minimalnej |iczby członkÓw określonej Statutem.

$32

Do zakesu dziatania Zarządu Klu ejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeio-

nych do kompetencji Walnego

Za zgodnlsc 7,

a
ł J  a .

aw szczegÓlności: l,t-,

onkÓw Klubu.
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a) sporządzanie program ow ton)voju sekcj i, działa|ności gospoda rczej,
społeczno -wycho w aw czej i szkol eni owej,
zawieranie umÓw, zaci4ganie zobo wiązin,
pt ry jmowani e i zw alniani e prac o wnikÓ w zgo dnie z zatw ier dzony ms ch ematemorganizacyjnym,

d) otganizowanie systemu szkoleniowego, otganizacja zawodÓw, prowadzenie
klasyfikacji i administr acji,
przyjmowani e cztonkÓw'
powotywanie komisji problemowych do pomocy w prowadzeniu prawidłowejdziałalności klubu _ kontrolowanie ich piacy,
składanie sprawo zdanze swej działalności Walne mu Zgromadzeniu CzłonkÓw,dysponowanie funduszami Kiubu i odpowiadanie za priwidłową gospodarkęfinansow4 Klubu.

Komisia Rewizvina

$33

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkÓw, wybieranych przezWalne
Zgromadzęnie.
Komisja Rewizyjna wybie ra ze swego grona Przewod niczącego i ZastępcęPrzewodniczącego.
W skład Kornisji Rewizyjnej nie mogą wchodzi c czt'onkowie ZarząduKlubu.Czł'onkowie Komisji Rewizyjnej n'ogą brać udziałw posiedzeniach ZarząduKlubuz głosem doradczym
Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedze nia prrynajmniej raz nakwartał.Komisja Rewizyj na przęprowadźa irrynajmni,j raźwioku kontrolę całoksrtałhldział'alnoś c i KI ub |J, ze szsze golnym,*, glęani eni em go,po aurki fi n ans o wej .Komisja Rewizyj na maprawo występo*ić do ZarząduKtubu z wnioskami wynikającymiz ustaleri kontroli i żądac wyjaśniet ruu usunięciu ni.p,u*idtowości

Komisja Rewizyj na przedkJadgswoje sprawozdania lvalnem u zgromadzeniu i mawyłączne prawo składania wniosku b ułzielenie absolutorjum ustąlującemu ZarządowiKlubu.

R)ZDZIAŁ v

Zawodnicv

$34

b)
c)

e)
t)

s)
h)

1"

2.

3.
4.

5.
6.

7:

8.

1 .

2 .



$35

Zaulodntcy mogą z Ętułu uprawiania spor|u otrrymywać stypendium sportowe oraz zwrot
wydatkÓw rzęczywiście poniesionych w związJłl z zawodami i prrygotowaniern do zawa.
dÓw.

$36

Prawa i obowiązkizawodnikÓw określająprzepisy ogÓlne otazregulaminy zatlvierdzone
przez Walne Zgromadzenie.

R:0ZDZIAŁ W

I{agrodv i rł"yrÓżnienia

$37

KIub ma prawo nagradzania i wyożniania zawodnikÓw, trenerÓw i działaczy Klubu.

$38

Dla najb ardziej zasłuŻ;onych dla sporfu zawodnikÓw, trenerÓw i działaczy Zarządu Klubu
może wnioskować do wł'adz sportowych o nadanie wyrÓznien, odznak sportowych,
o dznaczeri p aris fwo wych or az nada:w ać o dznac zęni a us tano wi one przez Klub.

R]0ZDZI/'.Ł vn

Dochodv i maiatek klubu

$3e

Majątek Klubu stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze,
Na fundusze Klubu składają się:
a) składki i opłaty członkowskie,
b) dotacje,
c) dochody zImprez organizowanych przęz Klub,
d) dochody z działalności gospodarczej,
e) dochody z obrotu papierami wartościo
0 dochody zręklam i umÓw ze sponso
g) dochody z fransferÓw zawodnikÓw,
h) darowtzny, spadki i zapisy.

Za zgodnaśc -l' ryginałem

7aa?
ł Jasrfosz

1 .

2.
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$40

Zby cie i ob ciąŻeni e maj ątku ni eruch omego przez ZarządKlubu W maga zatw ier dzenia przez
najbliższe Walne Zgromadzenie, Zbycie i obciąienie składnikÓw majątkowych wartości
przekaczającej kwotę 50.000 PLI{ .vqtmaga tal<że zatwierdzenia przez najbliższe
Walne Zgromadzenię,

$41

Do wan.tości oświadczeit majątkolvych Klubu Wmagane jest wspÓłdziałanie 2 członkow
Zarządu Klubu w tym Prezesa lub pełnomocnikaZarządu.

RoZDZIAŁ WII

Zmianv w statucie, likwidacie lub rozwiazanie Klubu

s42

Zmiany stafutu Klubu wymagają uchwały Walne go Zgromadzenia Członkow Klubu
podjęte 2l3 głosow przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

$43

Ronviązanie się Klubu możenastąpić na podstawie uchwaty Walnego Zgromadzenia
podjętej 2/3 głosÓw przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji, orazcel na jalamabyć
ptzen7aczony majątek i wymaga zarejes|rowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

s44

ProjeĘ zmian stafutu winny być wniesione co najmniej |4 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia i udostąlnione do wiadomości członkÓw w siedzibie Klubu.

1 .

2.
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