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Rozdział I
nazwa, siedziba, barwy, teren działalności i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań.
marketingowych dopuszcza się stosownie nazwy TS Polonia Poznań.

Do

celów

§2
Stowarzyszenie jest autonomicznym piłkarskim klubem sportowym, zwanym w dalszej części
Klubem. Siedzibą Klubu jest miasto Poznań a teren jego działania obejmuje obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
TS Polonia Poznań ma barwy klubowe w dwóch kolorach: czerwonym – białym.
Klub posiada logo i znaczek klubowy przedstawiony na grafice poniżej.

§4
Urzędowa pieczęć Klubu ma kształt podłużny z nadrukiem:
Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań, ul. Harcerska 5.
§5

strona 2/11

S ta tu t Tow a rz ys tw a S po rt ow ego Pol o ni a P ozn ań

Klub jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów:
a) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1463 z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz.
210),
c) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
d) niniejszego statutu.
§6
Klub może być członkiem związków sportowych respektując przepisy i regulaminy oraz
zarządzenia tychże związków.

Rozdział II
cele, założenia oraz środki działania
§7
Celem Klubu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w przedmiocie:
a) Popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej w szczególności
podnoszenia poziomu sportowego zawodników Klubu, poprzez wspieranie rozwoju
wszelkich dyscyplin sportu na zasadach przyjętych w międzynarodowym sporcie
amatorskim oraz koordynowanie prac w kierunku podnoszenia poziomu sportowego
członków klubu.
b) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
c) Pomocy społecznej.
d) Promocji i organizacji wolontariatu.

§8
1. Do prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Klub:
a) przestrzega zasad uprawiania dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującym
przepisami prawa,
b) popularyzuje znaczenie rozwoju sportu wśród społeczeństwa,
c) prowadzi szkolenie sportowe zawodników,
d) organizuje: obozy, imprezy sportowe, zawody i spotkania towarzyskie,
e) zakłada oraz utrzymuje własne obiekty oraz urządzenia sportowe,
f) popularyzuje sport przy pomocy środków masowego przekazu,
g) stosuje wszelkie inne środki zgodne z prawem i niniejszym statutem jakie okażą się
potrzebne dla osiągnięcia celów Klubu.
2. Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w przedmiocie:
a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
c) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego jest przeznaczony na realizację
celów statutowych.
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Rozdział III
członkowie
§9
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Klubu.
2. Klub posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
d) uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich.
3. Dopuszcza się możliwości przyjęcia w poczet członków Klubu cudzoziemców nie
mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie zarekomendowany przez dwóch
członków Klubu.
b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd, albo wykona pracę społeczna
na rzecz Klubu.
c) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu na mocy uchwały Zarządu,
d) jest pełnoletnia.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§ 12
1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój sportu lub działalność i rozwój Klubu.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu.
§ 13
1. Członkiem uczestnikiem niepełnoletnim jest osoba fizyczna do ukończenia 18 roku życia,
objęta szkoleniem sportowym w Klubie, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji
podpisanej przez opiekuna prawnego.
2. Członkiem uczestnikiem pełnoletnim jest osoba fizyczna pełnoletnia objęta szkoleniem
sportowym w Klubie.
3. Członek uczestnik jest zobowiązany do:
a) -stałego podnoszenia poziomu sportowego
b) -godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych
c) -systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych.
d) -poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14
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Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zabierania głosu i zgłaszania wniosków na Walnych Zgromadzeniach Członków
c) udziału w działalności Klubu,
d) noszenia odznaki klubowej,
e) korzystania z urządzeń Klubu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał
Zarządu,
f) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych członkom przez Zarząd.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Klubu,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek.
§ 16
Członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu,
poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu przy równoczesnym uregulowaniu
wszystkich należnych składek i ewentualnych innych opłat za okres do końca miesiąca, w
którym ustaje członkostwo,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz klubu,
 z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres 6 miesięcy, lub braku
zaangażowania w prace społeczne na rzecz Klubu,
 z powodu popełnienia czynów niegodnych członka Klubu,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 20
Wszyscy członkowie są zobowiązani do:
a) popierania celów Klubu,
b) przestrzegania statutu,
c) propagowania sportu,
d) roztaczania pieczy nad własnością klubu będącą wspólnym dobrem wszystkich jego
członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.
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§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków klubu lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 22
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach Klubu
członkowie klubu mogą być wyróżniani i nagradzania przez Zarząd Klubu pochwałą,
nagrodą, dyplomem.
§ 23
1. Członkowie klubu grupują się w sekcjach sportowych. Sekcie sportowe działają na
podstawie własnych regulaminów uchwalonych na zebraniach sekcji i zatwierdzonych na
Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Pracą sekcji kieruje Zarząd.

Rozdział IV
władze klubu
§ 24
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Dyscyplinarna.
2. Wybór wszystkich wybieralnych władz klubu odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie wybrani do władz klubu mogą te sama funkcję pełnić dłużej niż przez dwie
kadencje.
4. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.

a. Walne Zgromadzenie Członków
§ 25
1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku. Termin i miejsce
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.
§ 26
Walne Zgromadzenie Członków:
a) rozpatruje i ocenia działalność klubu, uchwala plany pracy, określa główne kierunki
działania,
b) dokonuje wybory władz klubu /Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej/
c) uchwala regulaminy sekcji,
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d) nadaje tytuł honorowego członka klubu,
e) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały wniesione przez
władze klubu lub jego członków,
f) zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu, udziela absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
g) decyduje o likwidacji klubu i przeznaczeniu jego majątku,
h) ustala statut i jego zmiany.
§ 27
Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo - wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
§ 28
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów z wyjątkiem spraw
dotyczących zmiany statutu i likwidacji klubu. Uchwały w tych sprawach wymagają
większości 2/3 liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 29
Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków konieczna jest obecność co
najmniej 1/3 członków zwyczajnych. W razie braku odpowiedniej ilości członków zwołuje się
w pół godziny później drugie zebranie, którego uchwały są prawomocne bez względu na
ilość członków.
§ 30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się:
a) na mocy uchwały Zarządu, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) po ustąpieniu Prezesa Zarządu lub jednoczesnego wystąpienia połowy członków
Zarządu, albo z powodu ustąpienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie 1/3 członków Klubu.
W wypadkach określonych w pkt b, c i d należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia wniesienia żądania, względnie wystąpienia
przyczyny uzasadniającej zwołanie zebrania.

b. Zarząd
§ 31
1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób. Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz stanowią Prezydium
Zarządu.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków większością głosów.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§ 32
Prezydium Zarządu rozpatruje wszystkie bieżące sprawy i przedstawia je do zatwierdzenia
na posiedzeniu Zarządu.
§ 33
Do zadań Zarządu należy:
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1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) zarządzanie majątkiem Klubu oraz prowadzenie gospodarki finansowej, w tym ustalanie
wysokości składek członkowskich,
4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i przedstawianie sprawozdań z działalności
Klubu,
5) kontrola sekcji,
6) angażowanie kadry trenersko-instruktorskiej i personelu administracyjnego,
7) przyjmowanie i wykluczanie członków,
8) nagradzanie i nadawanie odznaczeń oraz dyplomów wyróżniającym się członkom,
9) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
§ 34
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Prezydium Zarządu zbiera się w zależności od potrzeb lub na żądanie, co najmniej 5
członków Zarządu.
§ 35
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.
2. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność przynajmniej 2/3 członków
Zarządu, a wśród nich Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Prezesa.
§ 36
1. Członkowie Zarząd pełnią swe funkcje honorowo.
2. Członek Zarządu, który opuścił bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia,
względnie pięć posiedzeń w ogóle, zostaje wykluczony ze składu Zarządu.
§ 37
1. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji na wypadek ustąpienia jednego członka
z wyjątkiem Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu lub jednoczesnego ustąpienia połowy
członków Zarządu, względnie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej zastosowanie
znajdują postanowienia zawarte w § 30 pkt c niniejszego statutu.
§ 38
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§ 39
Decyzje Prezesa wydawane poza prezydium mogą być podejmowane tylko w wypadkach
nadzwyczajnych i wymagają zatwierdzenia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
§ 40
Działalność poszczególnych sekcji określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.
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c. Komisja Rew izyjna
1.
2.
a)
b)
3.
4.

5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.

§ 41
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków na okres 4 lata.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub
ze stosunkiem pracy z klubem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na kwartał.
Komisje Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub
na wniosek zgłoszony na piśmie przez członka Komisji Rewizyjnej lub Zarząd.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej za pomocą
listów poleconych wysyłanych co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
Zawiadomienie może być doręczone za pośrednictwem poczty lub przez posłańca
za potwierdzeniem odbioru przesyłki.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
kontrola nad bieżącą działalnością Zarządu,
nadzór nad działalnością klubu.
Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolno-nadzorczych jest
uprawniona do:
żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
klubu, w tym dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej klubu,
żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie
ze swej działalności wraz z wnioskiem w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 42
W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w ciągu roku sprawozdawczego w jego
miejsce wchodzi zastępca.
§ 43
Jeżeli Komisja Rewizyjna nie spełnia swych obowiązków kolejne Walne Zgromadzenie
Członków wybiera nową Komisje Rewizyjną.

d. Komisja Dysc yplinarna
§ 44
1. Komisja dyscyplinarna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych
na Walnym Zgromadzeniu Członków na okres 4 lat.
2. Komisja Dyscyplinarna upoważniona jest do rozstrzygania sporów wewnątrz Klubu.
3. Komisja Dyscyplinarna ma prawo nakładania na członków kar za naruszenie statutu,
przepisów, regulaminów i zarządzeń klubu. Katalog kar obejmuje:
a) Upomnienie pisemne.
b) Naganę.
c) Skreślenie z listy członków.
4. W wypadku wystąpienia jednego z członków Komisji Dyscyplinarnej dwaj pozostali mają
prawo dokooptowania osoby trzeciej, a w razie niemożności porozumienia się
kompetencja ta przysługuje Zarządowi.
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Rozdział V
rok administracyjny
§ 45
Rokiem administracyjnym klubu jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
dochody i majątek klubu
§ 46
1. Majątek i dochody Klubu przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych
zgodnie z ustalonymi programami działania oraz na koszty działalności Klubu.
2. Źródłami powstania majątku Klubu są w szczególności:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje, subwencje oraz granty,
4) darowizny, spadki i zapisy,
5) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
6) wpływy z działalności gospodarczej.
§ 47
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz uchwałami organów Klubu.
§ 48
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd.
2. W przypadku powołania klubu do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie klubu.
§ 49
Majątkiem klubu zarządza Zarząd.
§ 50
Działania mające za przedmiot składniki majątkowe klubu dokonywane są z uwzględnieniem
następujących zakazów:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku
do członków klubu, członków organów klubu lub pracowników klubu oraz osób, z którymi
pracownicy klubu pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
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2) przekazywania majątku klubu na rzecz członków klubu, członków organów klubu lub
pracowników klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków klubu, członków organów klubu lub
pracowników klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie klubu, członkowie organów klubu lub pracownicy klubu oraz ich
osoby bliskie.
§ 51
1) Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
2) Klub może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD 68.2)
b) Reklama (PKD 73.1)
c) Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna (PKD 93.29)
d) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z)
e) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42)
f) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49)
g) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71)
h) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.64)
i) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8)
3) Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie
istniejących struktur lub przez wydzielone organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie
rachunku ekonomicznego:
a) Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Klubu i podlegają zarządowi.
b) Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i likwiduje kierownika.
c) Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa
regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VII
zmiana statutu i likwidacja klubu
§ 52
1) Uchwalanie statutu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Likwidacja klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków zapadłej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawionych
do głosowania. Majątek Klubu przekazuje się w wypadku likwidacji zgodnie z decyzją
Walnego Zgromadzenia Członków.

_________________________________
Za zgodność z oryginałem
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