
STATUT

KLUB SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW „GREY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportu Psich Zaprzęgów „GREY” zwane dalej Klubem 

§2 
Klub działa na podstawie przepisów, ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. (Dz. Ust. Nr 85 
poz.726), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. Ust. Nr 127 poz. 857) oraz niniejszego statutu 
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

§3 
Siedzibą Klubu jest Nadarzyn.

§4 
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego wypełniania swych celów Klub 
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§5 
Klub może być członkiem innych organizacji o zbliżonym profilu działania oraz polskiego związku sportowego 
w dyscyplinie psich zaprzęgów.

§6 

Klub może używać pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w 
tym zakresie przepisów. 

§7 
Czas trwania klubu jest nieograniczony. 

Rozdział II

Zadania i środki działalności

§8 
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uprawianiu sportów psich zaprzęgów i innych, upowszechnianiu 
kultury fizycznej, a także przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego i kształtowania właściwego, 
humanitarnego stosunku do zwierząt. 

§9
Klub realizuje cele przez: 



1. Stałe prowadzenie treningów sportów psich zaprzęgów we wszystkich dyscyplinach przewidzianych 
w tym sporcie w celu doskonalenia umiejętności i uzyskiwania licencji, klas sportowych w kraju i na 
świecie 

2. Prowadzenie działalności sportowej w zakresie sekcji sportowych
3. Prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków Klubu 
4. Wychowanie i stałą opiekę nad młodzieżą uprawiającą sporty zaprzęgowe 
5. Popularyzację sportów zaprzęgowych, w tym również w środowisku osób niepełnosprawnych 
6. Organizowanie obozów szkoleniowych dla członków Klubu i sympatyków sportów zaprzęgowych 
7. Organizowanie imprez sportowych – wyścigów psich zaprzęgów i branie udziału w zawodach 

organizowanych przez inne organizacje 
8. Propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą 
9. Stałą dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie wszelkich działań proekologicznych 
10. Prowadzenie działalności klubowej i towarzyskiej 
11. Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów 

propagandowych 
12. Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych 
13. Realizowanie zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową 

§10 
Klub celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje w granicach 
dopuszczonych prawem. 

§11 
Realizując powyższe cele Klub opiera się na pracy społecznej swych członków, jednakże może zatrudniać 
pracowników w celu lepszego funkcjonowania. 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych 
2. członków uczestników 
3. członków honorowych 
4. członków wspierających 

§13
Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, o 
ile: 

1. Złoży pisemną deklarację do Zarządu Klubu 
2. Uiści wpisowe 
3. Zostanie przyjęty decyzją Zarządu Klubu

Od odmowy przyjęcia przysługuje prawo odwołania do najbliższego walnego zebrania, którego decyzja jest 
ostateczna.
Członkostwo zwyczajne może być czasowo zawieszone decyzją Zarządu. Zawieszenie członkostwa oznacza 
pozbawienie praw i obowiązków członka zwyczajnego.

§14 
1. Członkiem uczestnikiem mogą być osoby niepełnoletnie po spełnieniu wymagań wymienionych w 

§13, posiadające pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych 
2. Członek uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego 



3. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości członek uczestnik staje się członkiem zwyczajnym Klubu 

§15 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju 

Klubu 
2. Godności członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu 
3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, ale zwolniony jest z 

obowiązku opłacania składek członkowskich prac społecznych w Klubie.
4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na 

wniosek Zarządu 
§16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i 
świadcząca pomoc w różnych formach o ile:

a. Złoży pisemny wniosek do Zarządu Klubu
b. Zostanie przyjęty decyzją Zarządu Klubu

2. Członek wspierający ma prawo: 
a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym, 
b. poddawać ocenie działalność Klubu, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz 

Klubu, 

§17 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu 
2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym 
3. Poddawać ocenie działalność Klubu, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu 
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu na zasadach określonych uchwałami Zarządu (regulamin) 
5. Reprezentować Klub w imprezach sportowych 
6. Nosić znaczek i posiadać legitymację Klubu 

§18 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1. Branie czynnego udziału w pracach Klubu, a w szczególności przy organizacji imprez sportowych 
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Klubu 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich
4. Dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego 
5. Ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa 
6. Godne reprezentowanie Klubu 
7. Przyczynianie się do realizacji celów statutowych 

§19 
Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

1. Pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi 
2. Wykluczenia decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: 

a. Działania na szkodę Klubu 
b. Nieprzestrzegania Statutu 

3. Skreślenia z powodu nie opłacania składek członkowskich przez 1 rok, po uprzednim pisemnym 
upomnieniu 

4. Śmierci 
5. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu 
6. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek uchwały Zarządu lub z powodu utraty 

osobowości prawnej. 

§20



1. Od uchwały Zarządu, w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania,zgłoszone na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§21 
Członkowie Klubu za wzorcowe wykonywanie swoich obowiązków, aktywny udział w działalności Klubu oraz 
osiąganie znaczących sukcesów sportowych przy jednoczesnej nienagannej postawie etycznej mogą być 
wyróżniani lub nagradzani przez Zarząd: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodami 
rzeczowymi lub pieniężnymi. 

§22 
Za uchylanie się od obowiązków oraz nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu mogą być 
nakładane przez Zarząd na członków Klubu następujące kary: upomnienie ustne lub pisemne, nagana, 
czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) lub wykluczenie. 

§23 
1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu prowadzi Komisja Dyscyplinarna, powołana 

na wniosek Zarządu. Przeciwko członkom zarządu postepowanie prowadzi  komisja rewizyjna. 
2. Członek, przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne, ma prawo uczestniczyć 

we wszelkich zebraniach, na których decyduje się o jego ukaraniu. Zarząd ma obowiązek 
powiadomienia go o zebraniu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział IV

Władze Klubu

§24 
Władzami klubu są: 

1. Walne Zebranie członków 
2. Zarząd Klubu 
3. Komisja Rewizyjna 

§25 
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 2 lata. 

§26 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie

§27

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie 
2. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio 
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie Klubu oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 



Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

5. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności co 
najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od 
liczby obecnych 

6. Uchwały walnego Zebrania w sprawach:
a. Zmiany Statutu Klubu 
b. Likwidacji Klubu 
c. Nadania lub pozbawienia tytułu Honorowego Członka Klubu

wymagają większości 2/3 liczby głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na 
Zebraniu 

§28 
Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§29 
Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co dwa lata i powinno być zwoływane 
w ciągu 30 dni od upływu kadencji władz Klubu, które wykonują swe obowiązki do dnia wyboru nowych 
władz. 

§30 
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy: 

1. Wybór i odwołanie władz Klubu 
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
3. Uchwalanie zmian w Statucie 
4. Uchwalanie planów działalności, zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenie budżetu Klubu 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego 
6. Nadawanie lub pozbawianie tytułu Członka Honorowego
7. Podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu 
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu 
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych Statutem do kompetencji 

innych władz.

§31 
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu: 

1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej 
2. Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania 
3. Z własnej inicjatywy 

§32 

1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte 
porządkiem obrad ogłoszonym przy jego zwoływaniu 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o jego 
zwołanie 

Zarząd

§33 
Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i kieruje działalnością Klubu. 

§34 
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 osób wybieranych na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym na 

okres dwóch lat, liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Walne Zebranie.



2. Zarząd Klubu może w trakcie kadencji dokooptować do swego składu nowych członków Zarządu, z 
tym że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu 
pochodzącego z pierwotnego wyboru.

3. Prawo kooptacji przysługuje Zarządowi zgodnie z zasadami podanymi w ust.2 również w razie 
ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji

4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. wygaśnięcia członkostwa w Klubie w przypadku określonym w § 19
b. złożenia pisemnej rezygnacji

5. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli 
nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub działa na szkodę Klubu.

6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

7. Usunięty członek Zarządu ma prawo odwołać się od podjętej uchwały do Walnego Zebrania.
8. Uchwała Walnego Zebrania o zawieszeniu lub odwołaniu jest ostateczna

§35 
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu 
2. Prezesa Zarządu Klubu w tajnym głosowaniu wybiera Walne Zebranie Członków na dwuletnią 

kadencję 
3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo 

wybierania spośród członków Zarządu, wybranych na walnym Zebraniu Prezesa Zarządu, w celu 
dokończenia kadencji 

§36
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu Zarządu, które odbyć się winno w ciągu 

trzech dni od Walnego Zebrania
2. Zarząd składa się z prezesa i członków zarządu.

§37 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania
2. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu 
3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
4. Kierowanie bieżącą pracą Klubu 
5. Zwoływanie Walnego Zebrania
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu 
7. Nakładanie kar i udzielanie nagan członkom 
8. Ustalanie regulaminów i wszelkich innych przepisów dotyczących Klubu 
9. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków
10. Powoływanie komisji celowych, w szczególności Komisji Dyscyplinarnej.

§38 
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie uchwały i decyzje niezastrzeżone dla innych władz Klubu. 

§39 
Zarząd Klubu pracuje w oparciu o niniejszy Statut i uchwały Walnego Zebrania. 

§40 
Zarząd w ciągu 30 dni od wyboru zawiadamia o swym składzie organ rejestrowy. 

§41
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa Zarządu, który ma 

obowiązek zwołać je także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dwóch członków Zarządu
2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół



3. W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Zarządu, decyduje głos Prezesa, 
w przypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia

4. Protokół z posiedzenia Zarządu musi być udostępniony każdemu członkowi Klubu na jego żądanie

Komisja Rewizyjna

§42
1. Komisja rewizyjna składa się z 2-5 członków i wybierana jest przez Walne Zebranie członków w 

głosowaniu tajnym na dwa lata 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

Klubu 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu 
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym 

posiedzeniu po wyborach 

§43
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem kontroli działalności 
gospodarczo- finansowej co najmniej raz do roku

2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie wniosku do Walnego 
Zebrania odnośnie absolutorium wobec ustępującego Zarządu

3. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego 
4. Składanie do Zarządu żądania zwołania Walnego Zebrania
5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, 

jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w 
działaniu Klubu

6. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności

§44 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez 
Przewodniczącego Komisji 

2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół
3. W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej decyduje głos 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

§45

1. Komisji Rewizyjnej nie przysługuje prawo kooptacji członków Komisji 
2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Komisji pozostali członkowie wybierają ze swojego 

składu nowego Przewodniczącego 
3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do jednej osoby, Zarząd Klubu 

zwołuje w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 

Rozdział V

Sekcje sportowe Klubu

§ 46
W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia 
specjalistycznego Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu powołuje Sekcje Sportowe.

§ 47
Działalność Sekcji prowadzona jest w oparciu o:

1. Uchwały Walnego Zebrania,



2. Statut Klubu,
3. Regulamin Sekcji zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

§ 48
Działalnością Sekcji kieruje Kierownik Sekcji zgodnie z zakresem obowiązków zatwierdzonym przez Zarząd 
Klubu.
Kierownik Sekcji powoływany jest przez Zarząd Klubu

Rozdział VI 
Dochody i majątek

§49
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i środki finansowe. 

§50
Na majątek Klubu składają się: 

1. Składki członkowskie 
2. Wpisowe 
3. Świadczenia społeczeństwa, darowizny
4. wpłaty członków wspierających i dochody ze sponsoringu
5. Dochody z imprez organizowanych przez Klub 
6. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty

§51

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań 
upoważniony jest Zarząd Klubu 

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym jego Prezesa 

§52
Postanowienia Zarządu uszczuplające majątek Klubu, wymagają form uchwały, a gdy dotyczą nieruchomości 
– uprzedniej zgody Walnego Zebrania (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w formie uchwały podjętej 
większością 2/3 głosów członków Klubu obecnych na tym Zebraniu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§53

1. Likwidacja Klubu może nastąpić na drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 
głosów członków obecnych na tym zebraniu 

2. Walne Zebranie określa tryb likwidacji Klubu i decyduje o majątku 
3. Wniosek o likwidację Klubu może być zgłoszony przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na wniosek ½ 

liczby członków zwyczajnych

§54 

1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 
członków obecnych na Zebraniu

2. Zmiana Statutu winna być zgłoszona organowi rejestracyjnemu.
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