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KRAKOWSIflEGO SТОWЛRZYSШNIЛ JfПЮ, SAMBO I ОВRОNNYСII
SYSтЕмбw

''SAMB() 
кRлк''

RoT.dzial I
Nazwa, tеrеп dzialania, сhаrrktеr рrlwпу

ý1
KrakowsНe Stowarzyszenie Judo, Sambo i ОЬrоппусh Systemбw ',SAMBO KRAK"
zwany dalej ,filubm" jest dоЬrотчоlпущ trwatym stowarzyszeniem
majqpym па celu rozwбj i upowszechnianie kultury fizycmlej, а w szлzеgбlпоýсi
popularyzacjg sportu judo, sambo oraz sуstеmбw оhrоппусh.

ý2
1. Siedzibq Klubu jest miasto Кrаkбw.

2, Тqrсцсцв ФzrаtащцаШчЬц jgg! qbýzaц Bzoczpsýpq_li_tqi Роl*iф za ýаýzýвФ!rц_уш
uwzglgdnieniem KTakowa i wojewбdztwa mdopolsНego. Dla wlaýciwej realizacji swoich
сеlбw klub mо2е dziйф rбчrлпiе2 na obszarze unii EttюpjsНej, jak i poza jej obszarem.

З. Dla realizacji сеlбw statutowych stowarzyszenie mоЁе pюrvadziб dzialania poza
grапiсаmi krаjч na terenie innych pfistw, z рszапоwапiеш taшrФjszego рrаwа.

ý3
Klub jest НчЬеm sроrtоwуm w rozumieniu art.4 ust 7 UstaTrry о sporcie z dnia 25 czeшca
20t0 ц @z.U, Nr 127, poz. 857) pasiada qsоЬаwоýё рцwцQ i p_owolany jest цр сzая
nieokreýlony.

ý4
Klub nie prowadzi dzialalnofui gospodarczej, posiada оsоЬоwоSё prawn4 i podlega
upisoй do eйdencji рrоwаdюпеj pffRzPrezydenИ MiasИ Кrаkоwа.

ý5

1. Klub dziala zgodnie z Ustawa о sprcie z dnia 25 с;zerwс;a 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz.
857) ustawq 'Рlаwо о stowarzyszeniach", usИw4 о systemie oýйaty, usИw1
о dziaЫnoýci роhПkч publicznego i о wolontariacie or,az niniejszym stafutem.

2. Klub mо2е Ьуё czlonkiem regionalnych i ogбlnokrajowych zwiqzkбw sportowych оrаz
mо2е wsффrасоvlаё z krajowymi, zagranicnymi i miEdzynarodowymi oгganizacjami
pozaradowymi olaz innymi insýrnюjami. Моiю pzostawad czlonkiem wyzej
wymienionych oTganizacji na zasadach pehej autonomii.

ý6
l. КlчЬ чUуwа pieczqci, gоdlц odznak i тпасzkбw organizacyjnych zgodnie

z oboйqzujФymi przepisami.
2. Gофо Hrrbu mа ksztatt kola па bia}ym tl€, w okr€ kЮrеgо wpisany jeýt rzut, kula ziemska
oraz znajduje sig napis ýАМВО KRAKOW. \[r centralnej cz4*i zamieszczony jest rzчt
sambo prezentowany ptzez dwoch zawodnikбw - mфстуш. Sfiбj jednego z nich jest w
kolorze czefwonyffi (lilftka spodenki, Ьчtу), dtugiego w kolotze пiеЫеskim. Rzm
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czgfui фlоkr.еgч znajduje ф pionowy napis ýАМВО drцkоwшrуmi czamymi literami zЪidq
оЬwбdkб w prawej czgýci pбlokr9gu pionowy napis KRAKOW drukowanymi czarnymi
liteгarrri zЪiйqоЬwбdk4 Qalqczlllknr 1 do statufu).

Rozdzial II.
cel i ýrodН dzirlrrnia

ý7
Celem Klubu jest podejmorranie dziййроаПlsч publicaego:
1. podejmowanie dzialan dla zaperпnienia rozwoju pychofizycarego, rmychowani4

doskonalenia uzdolniefi i sprawnoýci frzуспеj, zachowarria zdrowia czloйeka" w фm
w szюzеgбlпоýсi dzieci i mlodzie2.y огаz krzeйenie йedzy i чtгrмаlапiа zlltycTяjбw
w tym zakresie;

2. рlапоwапiе i organizowanie tycia sportowego czlonkбw Hubu \ry ораrсiч
о mo2lliwoýci obielctowe i sprzgtowe;

Э. uczestnicze,nie w spottowych imptezach zorganizoъ,anych;
4. оrgапiюwапiе zаЗф sроrtоwусh w сдlч wszecМronnego rozwoju sprawnoýci frzуспеj

i umyslowej czlonkбw НчЬц atak,,tя w сеlч zapobieganiapatologiom spolecanyn;
5. organizюwanie rб2поrоdпусh fоrm wsфtzаwоdпiсtrча sporlowego;
6. orgmrizowanie ktrrsow sаmооЬrопу;
7. rеяlizacjazadahz zakresu krajoznawstwa оrаz wуросryпkч dzieci i tпlodzieff;
8. tаhтлсiа zаdй z zalmesъprofila]ctyН uzaleaien;
9. ksztaltowanie pozytywnych cech сhаrаktеru i osobowoýci wprzrz uczesfirictwo

w rеаlizасj i шdа6, Klubu;
10. prorмadzenie dzialalnoýci spolecznej, kulturalnej, oýйatowej atak2e w zalcesie kцltчrу

ftzycmej, sportu i rekreacji;
1 1. wsфhdzial w rozbrrdoйe i utzymaniu uxzqdzefi oTaz sprzgfir sprtowego.

ýЕ

I. Dzialalnoýti рZlПkч publicznego, о ktбrej mоwа w ý7 mо2р Ьуё рrоwаdюпа jako
dzialalnoýё nieodplatna lub jako dzialalnoýti odplafua Decyzjg w powyiszej sprawie
podejmuj е kaidorazowo 7Atzф КlчЬч.

2. Dосhбd z odplatnej dzialalnoýci Klubu stu2y urylpaie realizacji сеlбw sИtчtоwусh
оlсеýlопуеh w ý7.

ý9
l. Klub opiera swoj4 dzialalnoýё ptzede па spolecznej рrасу swoich czlonkбrv

i dzлйаszу оrаz Iюшосу rodzicбwuczniбrr.
2. Do realizacji swoich cel6w moize zatrudniac рrасоumikбw.

Rozdzirl Ш
Czlonkowie КlчЬч, ich рrаwа i obowiqzН

ý10
1. Czlonkoйe Klubu dzielq sig па:

а. czlonkбwzawodnikбw;
Ь. czlonkбrм жtyczajnyehi
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1.

2.

3.

ý l1
Czlonkami zawdnikami КlчЬч s4 osoby, ktбrе zlo2q pisemn4 deНaracjg оmzgлszсrаё

фф skladke czlonkolrsk4 оЬойqzчjж w dапуm rоkч kalendarzowym. Osoby
malolehie muýz4 posiadad zgodq ich przedsBйcieli ustawowych.
Czlonkami zwyczajnymi Klubu mogq Ьуё osoby pefoioletnie, ktбrе йо2q pisemnq
deНaracjg i zostarrq р rzylEto prTýz Zаfl4Д КlцЬч.
Czlonkami wspieфqqymi КlчЬч mog1 Ьуё osoby frzусzлrе i osoby рrаwпе, ktбrе
poprerajq cele НчЬц ?юstanqprzyjgt€ pflýzZarzryd oraz zadeНaruj4 роmос шаtеriаlп4
lub finansowqdlaHubu.

ý12
Czlonkowie zawodniry Klubu maje рrа}yо uczestniczyё we wszystkich
przedsigwzigciach realizowanych w ramach z;аааh, stafutowych КlчЬц lrtбrе sq do пiсh
adresowane.
Czlonkoйe ыlyczajnt Klubu maj4 рrаwо uczesftriczyё w Walnych Zebraniach Klubu
z biemym i сzуппуm pfilwem wyborczym.
Czlonkorмie wspierajqpy maj4 рrаwо do uczeshicT,eaia bezpoýrednio lub pppвez
swych рrzеdsИйсiеli w Wаlпусh Zebrarriach Klubu z glosem dоrаdсzуm.
Wszyscy czlonkoйe majqprawo do:

zфаszяпiарrороz.усjiiцrпiоskбurwоЬсwNаdzКlчЬч;
uczestnictwa vr zаъчоdасh i imprezach sроr!очгусh i rеkrеасуjпусh organizowanych
prze,zKlub;

9. k_orzystшia z wszElКsh tlrzadzrдf_ КluЬu Lа шsаdфh okreýlarrych pruaz Zav4d
Klubu;

d. korzystania z iппусh чрrаwпiеп na zasadach оkrеýlапусh ptr-e.zzлlzф.

ý13
ý/szyscy czlonkoйe Klubu obowiqzarri sq:

а. troszc4yё sig о dobro i rоzwбj Klubu;
Ь. dbaё о ýprzgt i uradzenia КlчЬц
с. Ьrаё czynny udzial w dzialalnorfo:i КlчЬц
d. przest?яgф postшrowiei stдtчtц i uchwd uftаdzКlчЬч;
Do obowiqz.kбw czlonkбw zaMrodnikбw ааlеЦ rеgчlалrе oplacanie sНadek
czlonkowsНch i godne re,prezentowanie Ьшw Klubu.
Cdorrkovyiе wqpiersjryy щ юbowiqжi qpcfrtiaб ааоЪklаrcwапо ýwiadereтnia вв t!ffiоz
КlчЬч.

ý14
Czlonkostwo w КlчЬiе usИje па skцtek:
а- dobrowolnego wystryienia zglosюnego па piýmie;
Ь. skreýlenia z listy czlonkбw w przypadkach oka{lonych w punkcie 2 tego paragrafu;

с. rozwiqаaniaКubu;
d. lilffidacji (юzwiqzania) czlonka ффсеgо оýоИ рrа$/п+
Pozbaйenie czlonkostwa porcz skTeýlenie z listy czlonkбw Klubu mо2е nast4piё,
jeZeli czlonek;
L nie spelnia urymagair statrrtowych;
Ь. w sposбb zawiniony mrtrsza oboйlzki sИtutowe;
с. dzlйana szkodE Klubu;
d.czlonek zawodnik nie biиzc udziatu w dzialalnoýci statutowcj Klubu рvzаz оlrтсs pol

юkч lub zа|еgа z platnoýciq sНadek рrтюz ttzy miesiqce i mimо wezwarria
ýйadczenia tego nie spelnia.
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З. Uchwalg о sloedleniu z liЯy czlonkбw podejmuje 7жцП КluЬч. Od rюhwа}у tej
czlonek mо?,е sig odwolac do Walnego Z,ebraшa Klubu w ciqgu 30 dni od dnia jej
dorgczenia wrаz z uzasadnieniern.

Rozdzial tV.
Iilladze КlчЬч оrаz ich organizacja

ý15
1. WladzamiKlubus4:

а- Walne Zebranie Сzlопkбтц
Ь. 7яtzф;
с. KomisjaRewizyjna.

2. Kadencja ТяtT4du i Komisji Reйzryjnej frwa cztery lata
3. Czlonkoйe 7зrzфл i KomiBji Rewizyjnej wуЬiегаrri щ prizez lValne Zebranie

Сzlопkбw w glosowaniu jawnym, chyba" i:e йgcej ni2 pdowa czlonkбw biorqpych
чlriй w Walnyrr Zebraniu оройе sig zarryborami w glosowaniu Иjпуm.

4. W рrzураdkш ust4pienia, wyНuczenia lub ýmierci czlonka wladz КlчЬч w takcie
kadencji, sklad osobowy tych wladz jest uzupehiany sроýrбd nie wуЬrапусh
kqndydatбyy, wg kolgjnoýci цzуskшrусh glosow. Liqzba оsФЬ, ktбre цzчреhrity sНad
wladz nie шо2е plzekroczyё 1/3 liczby сzlопkбw pochodzqpych zwyborбw.

ýlб
1. Walne ZеЬrапiе Czlonkбw jest najwy2szqwNadzqKlubu.
2. Do wylqgznej komptencji lWalnego 7-еЬtапiаСzlопkбw паlеЦ:

а. uchwalaaie рrоgrаmбrr spottowej, оrgапizасуjпеj i fiаааюwеj dzialalaoýci Klubu;
Ь. rо4аtrуwапiе i zattvierdzanie sprawozdarl Zапфlа i Komisji Rewizyjnej oraz

udzielanie аЬsоlШоriчm za okres objqty sрrаwоzdапiеm;
lyуЬоr Zапфлi Komisji Rewizyjnej;
ro4atrywanie odwolafi od uchwal Zжzфllwwl.padkuprzeйdzianym w ý 14 ust.3;
uchrralanie sйtutu i dokonywanie jego -nian;
olceýlanie wysokoýci sНadki czlonkowskiej оrаz ýbu jej uiszczania;
podejmowanie uchwd о ргzупаlепоýоi do innych organizacji;
ро,dqiцрwацig ц__сhu,аt о тоаryiqадiц КlчЬu i рцzецrщzсцi_u jеgо maj+tlnr;
rozpatrywanie iппусh spfaw wniesionych pod оЬrаdу lМalnego Z,ebrшia КlчЬц lub
takich dla ktбryсh ýиtut nie usиla wlafuivyoýci innych whadzKlubu.
Uchwaly Walnego Zebrarria zapadajqNyНqwigkszoýciq glosow przy оЬеспоýсi со
najmniej polowy czlonkбw.

ý17

1. Zwусшjпе IWаlпе Z,eЫarie Sp,rawozdawcze Klubu zwotywane jeý pziz 7лlz4d nz
w юkч jednak nie pбfrriej jak do dnia 20 czerwca kaйdego rоkч,

2. Itralne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwotyrrarre jest przez Zлr?4d со cztery
lata-

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkбw аrоtуwапе jеstрtzюzZапфz
а. z wlasnej inicjatywy;
Ь. па rpniosek Komisji Rewizryjnej;
с. па wniosek 3/4 liсzф czlonkбw Klubu.

4. Jeiэli Zav4d nie zwola Walnego Zebraniц о ktбrуm mоwа w ust. 1 lub 2 w ciqgu 30
dni od чрtуwu terminu, albo nie ылфа Nаdапrусфпеgо Walnego Zebmnia Klubu
w ci4gu З0 dni od zlo2erria wпiоsЩ о ktбrуm mоwа w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne

URZ4D MI lsтА_ftЖýМопkбw mо2ю Ьуё zwolane przez Komisjg Reйzyjnq.
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2.

3.

5. Оrgап zwolujqcy Walne ZеЬrапiе Сzlопkбw porvinien ройаdоmiё па piýmie
о terminie i proponowanym роrzфkч obrad nie pбzniej па 7 dni рпеd tym temrinem.

6. Proponowany porzqdek obrad mо2в Ьуё przюz Walne ZebraTrie Сzlопkбъ, zrrrieniony
lй юzszerzony.

ýt8

1. Walne Z,ebranie Сzlопkбw jest рrаwоmоспе:
а. wpierrrszym terminie gdy uczestniczy w nim gб najmniej ройоwа liczby czlonkбw;
Ь. w drugim terminie - bеz wzglфч na liсzф obecnych, о ile termin ten byl pdany w

zaйadomieniu.
W }Valnym Zebraniu Klubu mog+ lлсzэsttiсzуё z glosem doradczym osoby zaproýzotю

рQеzh24d.
Uchwaty w spraйe mrimr w statucie i юп,iqzania Klubu mog:1 Ьуё podjgte tylko
й*dy, gdy w WаIпуm ZеЬrапiч bierze udzial со najmniej polorva czlonkбrv
uprawnionych do glosowania i gdy spTa}yy te s4 umieszczone w роrzфkч оЬrаd.

ý19

1. Zдпф Klubu sklada sig z 3 do 7 czlonkбw urybierarrych pl?pz lWalne 7лЫапiе
Czlonkбw.

2. ý/ sНad 7аtzфч rvchodzQ: Plвzes, Wiceprezes, Sekretarz. Zfr?4d konsýrtuuje sig па

рiеrwszуm р jego wуЬоrzе posiedzeniu-
3. Liсzф czlonkбw 7-atz4du оkrеýlа uchwala 1й/аlпеgо Zebrania Klubu. Jeýli Walne

Zebranie Klubu postanoй, 2ю ZаЕф фdziе rерrеzепtоwапу ptzлz wipej MZ tzy
osoby okreýlenie pozostaфch ftnkcji le2.y w kоmреtепсjiZаrzфu.

4. Posiedzenia 7лrт4dч odbywajq si9 w miаrg pottzeb, nte паdziеj jednak лik taz па
kwartal.

5. Zasйy zwotywania posiedzefl oraz рrасу 7аrzфч olceýla regulamin zaмierdzony
pfizeztg wladzg.

6. Uchwaty Zaпedu zщаdаjq mlyШq й9kszoýci4 glosow przy obnoýci со najmniej
polowy сzlопkбrr rr tym Prezesa lub lй/iсерrczеsа.

7. W olcesie miфzу posiedzenimiZшz4du hezes Неrr{е biez4cq dzialalnoýci4 Klubu.
W razie jego nieobcnoýci zastgpuje go Wiceprezes. Prezes ptni юu,пiеZ funkcjg
ргасоdаwсу тч stosrmku do zatrrrdnionych рrасоwпikбw КlчЬч.

ý20
1. Do komptencji Zяrzаdапаlе2у:

а- Herowanie dzialalnoýci4 Klubu;
ь. wуkоцуwцtiр цсhwаl wаlцggq zеъцацiа Цчъц;
с. podejmowanie uchwal w sprawach czlonkowsНch;
d. чсhчуаlапiе okresowych рlапбw dzidarria i рrеlimiпаrry budiлtowych;

BНadanie sрrаwоzdаf, z dzialalnoýci КlчЬч;
?Аfl4dzАпiе maj4tkiem i fimduszaпti КlчЬч;
reprezentowmtie КlчЬч па zervn4tz;
eowotrпanie i rozwiqgyrvanie komisji problemowych.

ý21

1. Komisja Rewizyjna jest Tvladzq КlчЬч powolarrq do sprawowania kontroli nad jego
dzialalnoýciq.

2. Komisja Rewizyjna sНada sig z frzech czlonkбw w tуm z przewodniczQcego, jego

е.

f.
g.
h.

zasteDcv i sekretarza
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З. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej mogQ uczesmiczyё z glosem dоrаdсzуm
w posiedzeni асh Z,ыт4dч КlчЬч.

4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogq реhiё iппусh funkcji we wladzach Klubu.
5. Komisja Rewizyjna dziфапа podstawie regulaminu чсhwаlопеgо pIzюztg wladzg.

ý22

1. Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej паlе2у:
а. konfrolowanie dziatalnoýoi Klubu pod wzglgdem celowoýci, prawidlowoýci

i zgodnoýci z oboйqaujqpymi przepiмmi, postanoйeniaпri statutu оrаz uchwalami
Walnego ZеЬrапiаКlчЬц

Ь.рrаwо фdапiа zwolania lYalnego Zebrania Klubu w гаziе stwieгdzenia nie
rrywiqz]Mania siE przez Zлt"ad, z jega statutowych obowiqzkбw;

с. zwolarrie Walnego 7лЫапtа Klubu w razie nie zwolania gо рп&z TАtzф w tеrmЫе
uМlonym rv statucie;

d. sНadanie wniosku о tdzielenie lub odmowg udzielenia absolutorirrm 7,аtzфоwi
КlчЬч Ьф2w stosunku do kaZdego z czlonkбw oddzielnie;

е. sНadanie sprawozdafl ze swej dzialalnoýci na Wаlпуm Zebraniu КlчЬц

ý23

1. Czlonkostwo w Zжzqdzie lub Komisji Rewizryjnej usИje па skйek:
а.чфуwч kade,ncji, ргzу c4rm za daý щtуýr,t kadencji uwa2a si9 datq zlo2enia

sprawozdaniq
ь. чsипiа czlonkostwa пr кlчьiе;
с. zrzлr;zonia sig udziatu w tych organach;
d. odwolania ptTюzWalnc Zebranie Сzlопkбw

ý24

1. Na miejsoe czlonkбrr Zarz4d'u lub Kombji Rewizyjnej КlчЬц ktбrych czlonkosмo
ustalo wchodz4 do kofica kadencji osoby, ktбre rr wуЬоrасh do ých wladz uzyskaty
kolejno najwigksz4 liczф glosow.

Rozdzhl Y.
Mnj$ek i fuпdцgд

ý25
1. Majetek КlчЬч stanowi4 пiеrчсhоmоýсi, ruchomoýci i fimdusze.
2. MajqФk tвýprueд|ак;zýayjest wylqpznie do realizacji celбrv stafutowych.
3. ýrodki ffnansowe па realizacj q 

"ad?rftstatutowych 
КlчЬ uzyskuje z:

а. sНadekczlonkowsНch;
Ь. dаrойщ zapisowi spadkбп,;
с. dotacji z оrgапбw rzqdowych i sапrrоrzqdч terytorialnego;
d. majatku КlчЬч;
е! qfiашрýсj рцЬliрzцеj;
f. oraz innych fuodel.

ý2б
Klub пiе шо2р:
1. udzielac potylzek lub zabezpieczaЁ, zoboйqzan swoim majqtkiem w stosurrku do

URZ.{DМТl.tfr*ЩflЩtUф, ezlonkбw organбw КlчЬц ptacownikбw КчЬч oraz оsбЬ, z ktбrymi- 'WYр7IАr- SPORTU
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3.

praýownicy pozoýtaje w aviqzku mdzешýkim albo w stosunku pokrewiefistwa lub
powinowactwa w linii prostej, роlкrеп,iепstwа luЬ powinoчractwa w linii bocmej do
drugiego stopnia dbo ч zwiqzerni z ýtulu przysposobienia opieН lub krrrateli,
рtтюkатуwаё swego mаjqtkц аа tюz czlonkбw КчЬц czlonkбw оrgапбw Кlйч lub
рrасоwпikбrшоrаziсhоsбЬЬlisНсtцпаzамdасhiппусhпi2wstоsчпkчdо оsбЬtиесiсЬ
w szczegdlnoýci jeýli to przвkazarrie rrastgpuje bezplaftrie lчЬ na pTeferencyjnych
wаrrшkасЬ
wykorzystywac ýwego majetku frаl",ф;z czlonkбw КlчЬц czlonkбw оrgапбw Klubu lub
pracowniКvl oraz ich оsбЬ blisНch па zasadach iппусh пй rr stosunku do оsбЬ tzecich
chyba, 2е to wykorzystanie bezpoýrednio чrупikа ze stafutowego celu КlчЬц

ý27
W zakresie wynikajqcym z dzialalnoýci statuЮwej Klub mоiв nabywac рrаwа iъасiqgаЪ
zлbowiqaania
Do dokonywania czynnoýci рrаumусh rry imieniu Klubu чfуmаgапе jest dzialarrie jednego
z czlonkбrnl Zаtzаdц w tуm prezesa lub wiceprezesa Inne osoby mоgQ dоkопуwаё
czynnoýci рrатчпусh w imieniu КlчЬч wylryznie м podstaйe pelnomocnicмa
udzielonego pt"лz Тat 4d.

Rozdzinl YI
Zmiane stsfutц i rоzшiрапiе КlцЬш.

ý28
1. Uchvyalenie stratшtrr lub jego zmiana oraz pdjgcie uсhwаtrу о юzwiqaniu КlчЬч pпez

\Yalne ZеЬrапiе ч{rmаgа йgksюýсi dwбсh trzecich glosбw, przy obecnoýci со
najmniej polony чрrаwпiопусh do glosowania.

2. Podejmujqc uchwalg о юzwigапiu Klubu Walne ZеЬгапiе оkrеýlа sposob
рrzерrоrлrаdzэпiа likwidacji oraz рrzеulасzепiа majqtku КlчЬц

3. Je2eli чсhwаlа о ktбrej mowa w ust. 2 dе stапой tпасzюj,likwidatorami Klrftu sq
Рrеzеs i Wiсерrеzэ s Z,аtzфч Klubu.

ýatut przyjgto uchwalq w dniu . . $. , .9.9 r. .}. .Q .1}. ,.
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