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Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Quick Shot Kickboxing, zwane w dalszej części statutu 
Klubem. 

§ 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto 
Częstochowa. Klub może uczestniczyć w imprezach krajowych i międzynarodowych.

§  3. Klub  jest  stowarzyszeniem kultury  fizycznej,  prowadzącym działalność  w  zakresie 
rozwoju  różnorodnych  dyscyplin  sportowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
Kickboxingu.

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

§ 5. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych. 

§  6.  Klub  jest  wpisany  do  ewidencji  stowarzyszeń  kultury  fizycznej  nieprowadzących 
działalności gospodarczej i posiada osobowość prawną.
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§  7.  Klub  działa  na  podstawie  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach,  Ustawy  o  kulturze 
fizycznej,  Ustawy  o  rachunkowości  w  zakresie  dotyczącym  funkcjonowania  Komisji 
rewizyjnej oraz niniejszego statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych. 

§ 8. Klub dzieli się na Sekcje. O ich ilości i sposobie powstawania, funkcjonowania decyduje 
wewnętrzny regulamin. Zwany dalej Regulaminem Sekcji. 

Rozdział II
Cele i środki  działania

§ 9. Celem  Klubu  jest:
1. Rozwój różnorodnych  dyscyplin  sportowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

Kickboxingu.
2. Podnoszenie  poziomu wyszkolenia i  sprawności  członków w aspekcie  fizycznym i 

psychicznym.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport, kulturę sportu i rekreację.

§ 10. Wyżej wymienione cele klub realizuje poprzez: 
1. Organizowanie stałych zespołów szkoleniowych. 
2. Organizowanie  szkoleń  okresowych  w  postaci  kursów,  zgrupowań,  seminariów 

szkoleniowych itp.
3. Organizowanie pokazów, festynów, zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.
4. Prowadzenie  działalności  reklamowej  i  szerzenie  wiedzy  w  zakresie  swojej 

działalności  poprzez  własne  publikacje  (książki,  spoty,  ulotki,  plakaty  itp.)  oraz 
stosując inne środki (radio, telewizja, prasa, Internet).

5. Organizowanie obozów sportowych.
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole poprzez organizowanie 

zajęć i imprez sportowych.
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych.
8. W kwestiach poruszonych w punktach od 1 - 7 szczegółowe regulacje znajdują się w 

oddzielnym dla każdej z kwestii regulaminie. 

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§  11.  Warunkiem  uzyskania  statusu  Członka  Klubu  jest  wypełnienie  deklaracji 
członkowskiej. Członkowie  Klubu  dzielą  się  na: 

1. Zwyczajnych.
a. Uczeń.
b. Zawodnik.

2. Honorowych.
3. Wspierających.

§ 12. Charakterystyka poszczególnych rodzajów członkostwa stanowi, iż:

2



S T A T U T  Stowarzyszenia Quick Shot Kickboxing

1. Członkami  zwyczajnymi mogą  być obywatele  zamieszkali  w kraju i  za granicą, 
przyjęci  przez  Zarząd  Klubu  na  podstawie  pisemnej  deklaracji. Ponadto, małoletni 
członkowie zwyczajni dzielą się na:
a) Małoletnich  w  wieku  od  16  do  18  lat,  którzy  mają  ograniczoną  zdolność  do 

czynności  prawnych,  mogą  uzyskać  status  członka  Zwyczajnego  i  korzystać  z 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

b) Małoletnich poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli  ustawowych uzyskać 
status członka Zwyczajnego, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych 
zebraniach  członków  oraz  bez  korzystania  z  czynnego  i  biernego  prawa 
wyborczego do władz stowarzyszenia.

2.  Członkami   honorowymi  mogą  być  osoby  fizyczne,  niezależnie  od  obywatelstwa, 
zasłużone  szczególnie  dla  rozwoju  Klubu. Godność  członka  honorowego  nadaje 
Walne  Zebranie  Członków  na  wniosek  Zarządu.
3. Członkami  wspierającymi  Klubu mogą  być  osoby  fizyczne i prawne zainteresowane 
realizacją celów Klubu, wspierające Klub organizacyjnie lub finansowo. Osoby prawne 
działają w Klubie poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. 

§ 13. Członkowie zwyczajni mają:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz klubu z tym, że  osoby o których mowa w 

§12 pkt. 1. a, posiadają prawo wyborcze z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 
i 3 Prawa o stowarzyszeniach.

2. Prawo korzystania z pełnego zakresu działalności szkoleniowej Klubu
3. Korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności klubu.

§ 14. Członkowie  Klubu  zobowiązani  są  do:
1. Przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów Klubu.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w  wysokości  ustalonej  przez Zarząd 

z wyjątkami określonymi w § 15. 

§ 15. Nie pobiera się składek członkowskich od:
1. Członków honorowych. 
2. Instruktorów i trenerów będących członkami klubu i prowadzącymi zajęcia sportowe.
3. Członków Zarządu.
4. Zawodników, którzy zdobyli medal w barwach klubu na Mistrzostwach Polski o ile, 

aby zdobyć medal zwyciężyli na tych mistrzostwach minimum dwie walki i dotyczą 
jednej z następujących grup wiekowych: juniorów, młodzieżowców lub seniorów.

5. Zawodników,  którzy  zdobyli  medal  w  barwach  klubu  na  zawodach 
międzynarodowych  o  randze:  Mistrzostw  Europy,  Mistrzostw  Świata,  Pucharu 
Europy,  Pucharu  Świata  o  ile  dotyczą  jednej  z  następujących  grup  wiekowych: 
juniorów, młodzieżowców lub seniorów.

6. Członków Klubu zwolnionych z opłat na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
7. Członków, którzy przeszli selekcję organizowaną na podstawie umowy z placówką w 

której Klub prowadzi zajęcia.
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§ 16. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Utraty zdolności do czynności prawnych, a w przypadku osób o których mowa w  § 12 

pkt. 1. a-b, wycofania zgody opiekuna prawnego.
2. Wystąpienia  poprzez  wypełnienie  deklaracji  wystąpienia  z  Klubu,  z  zachowaniem 

miesięcznego  okresu  wypowiedzenia.  Wypełnioną  deklarację  należy  dostarczyć 
bezpośrednio do Zarządu Klubu.

3. Nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy z wyjątkiem osób 
określonych w § 15.

4. Skreślenia przez Zarząd lub wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków za 
nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz klubu lub działanie na jego 
szkodę.

§  17.  Członkostwo  honorowe  nadaje  na  wniosek  Zarządu  Klubu  Walne  Zgromadzenie 
Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu lub rozwoju Kickboxingu i  innych 
dyscyplin wchodzących w zakres działalności Klubu.

§  18.  Członek  honorowy  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego  z  wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego.

§ 19.  Członkostwo honorowe ustaje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 
na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział   IV
Władze  Klubu

§ 20. Władzami  Klubu  są:
1. Zarząd Klubu.  
2. Walne Zgromadzenie Członków.
3. Komisja  Rewizyjna.

§ 21. Wybór składu Zarządu i Komisji  Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22. Kadencja władz trwa sześć lat.

§ 23. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom 
prawo kooptacji,  z  tym,  że  liczba  członków dokooptowanych nie  może  przekroczyć 2/3 
ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

§  24.  Uchwały   Walnego   Zgromadzenia   Członków  zapadają   zwykłą    większością 
głosów,  przy  obecności  co najmniej    ½   ogólnej  liczby  członków  w  pierwszym 
terminie  i  bez  względu  na  liczbę  członków w drugim  terminie. W przypadku równości 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
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Rozdział  V
Walne Zgromadzenie Członków

§ 25. Najwyższą władzą w klubie jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez 
Zarząd.

§ 26. Walne Zgromadzenie Członków może być: sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze 
lub nadzwyczajne:

1. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu 
przynajmniej raz w roku.

2. Walne Zgromadzenie  Członków sprawozdawczo -  wyborcze jest  zwoływane przez 
Zarząd przynajmniej raz na sześć lata.

3. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  jest  zwoływane  w  zależności  od 
potrzeb.

§ 27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. Stanowienie  prawa  obowiązującego  w  Klubie  poprzez  uchwały,  rozporządzania, 

zarządzenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Dokonywanie oceny działalności Klubu.
4. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu klubu.

§  28.  O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Zarząd 
powiadamia członków co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

§ 29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu z 
własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków 
Klubu przed upływem 2 miesięcy od złożenia wniosku.

§ 30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane.

Rozdział  VI
Zarząd

§ 31. Zarząd jest władzą wykonawczą Klubu, kierującą jego działalnością w okresie między 
Walnymi Zgromadzeniami Członków i składa się od 3-5 osób.
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§ 32. Ilość osób wchodzącą w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa 
się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 33. Zebrania Zarządu zwoływane są przez prezesa przynajmniej raz na kwartał.

§ 34. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie podjętych uchwał.
3. Bieżące  kierowanie  działalnością  Klubu  zgodnie  z  postanowieniami  statutu  i 

uchwałami podjętymi przez Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zarządzanie majątkiem Klubu.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek oraz wpisowego.
6. Przyjmowanie i wydalanie członków Klubu.
7. Rozpatrywanie sporów między członkami Klubu.
8. Ustalanie wszelkich regulaminów związanych z działalnością Klubu.
9. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie sekcji sportowych.
10.  Podejmowania uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 35. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 36. Konstytuowanie oraz funkcjonowanie nowo wybranego Zarządu:
1. Zarząd  konstytuuje  się  na  pierwszym  zebraniu, któremu  przewodniczy Prezes 

wybrany  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków.
2. Zarząd  wybiera  ze  swego  grona 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza, a pozostałym 

członkom przydziela  do  realizacji  określone  zadania. 
3. Zakres  działania, organizację  oraz  tryb  pracy  Zarządu  i  jego  organów  określają 

regulaminy  uchwalone  przez  Zarząd.

Rozdział  VII
Komisja Rewizyjna

§  36.  Komisja   Rewizyjna   składa   się   z   2  –  5   osób,  w  tym  przewodniczącego,  
wiceprzewodniczącego lub sekretarza.

§ 37 . Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu.
2. Prowadzenie bieżącej kontroli działalności Zarządu i członków Klubu.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz 

wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§  38.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego 
organu mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
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Rozdział  VIII
Majątek  i  fundusze  Klubu

§ 40. Na fundusze klubu składają się:
1. Składki i wpisowe.
2. Datki sponsorskie, darowizny i dotacje.
3. Inne wpływy z działalności statutowej.

§  41.  Dla  ważności  oświadczeń  dotyczących  praw  i  obowiązków  majątkowych  Klubu 
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz członka Zarządu.

Rozdział  IX
Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

§  42.  Zmiana  statutu  może  być  uchwalona  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków 
większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Walnego 
Zgromadzenia  Członków  i  wymaga  zatwierdzenia  przez  organ  prowadzący  ewidencję 
stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

§  43.  Harmonogram  postępowania  w  sytuacji  rozwiązania  Stowarzyszenia  „Quick  Shot 
Kickboxing”:

1. Rozwiązanie  się  Klubu  następuje  w  przypadku  podjęcia  uchwały  przez  Walne 
Zgromadzenie Członków większością 3/5 głosów w obecności co najmniej  połowy 
liczby Członków Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

§ 44. Likwidator po zakończeniu prac występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o 
wykreślenie Klubu z ewidencji.
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