Tekst ujednolicony ze zmianami podjętymi uchwałą
Walnego Zjazdu Członków Klubu w dniu 15 grudnia 2015r.

STATUT
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STAL
BASEBALL I SOFTBALL KUTNO

WSTĘP
Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno, w skrócie: MKS Stal BiS Kutno,
jest
dobrowolnym,
powszechnym
stowarzyszeniem
sportowym,
społecznym
i wychowawczym: zawodników, działaczy i innych osób pragnących działać dla dobra
baseballu, softballu oraz lokalnej społeczności. MKS Stal BiS Kutno przejmuje i kontynuuje
historyczne tradycje pierwszej kutnowskiej sekcji baseballu i softballu klubu MRKS Stal Kutno
oraz sekcji baseballu klubu MKS AMZ Kutno.

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1. 1. MKS Stal BiS Kutno, zwany dalej Klubem jest Stowarzyszeniem kultury
fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w kraju oraz poza jego granicami.
§ 2. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kutno.
2. Dla realizacji statutowej działalności, Stowarzyszenie może korzystać z użyczenia
lub wynajmu obiektów innych podmiotów, klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych.

§ 3. 1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o Sporcie, Statutu Klubu, a także statutów
organizacji, których jest członkiem.
§ 4. 1. Klub współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, związkami
sportowymi i klubami sportowymi.
§ 5. 1.Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu
kutnowskiego.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 6. 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
3. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych zadań Klub może prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.1. „Miejski Klub Sportowy Stal BiS Kutno może posiadać”
1) sztandar,
2) logo,
3) odznakę organizacyjną.
2. Klub posiada i używa pieczęci firmowych, z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
3. Barwami Klubu są kolory: żółty i niebieski.
4. Treść i kształt sztandaru, logo, odznaki organizacyjnej, określa zarząd klubu
odrębnąuchwałą.

Rozdział II
CELE DZIAŁANIA KLUBU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 8. 1. Celami działania klubu są:
1) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
2) krzewienie kultury zdrowotnej i sportowej wśród młodzieży szkolnej,
3) wychowywanie młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych
obywateli,
4) organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz rozwoju kultury wśród
młodzieży,
5) tworzenie warunków organizacyjnych, merytorycznych i ekonomicznych do
uprawiania sportu wyczynowego i rekreacyjnego w zakresie baseballu, softballu i
teeballu, uprawianych dobrowolnie w drodze rywalizacji, dla uzyskania
maksymalnych wyników sportowych,
6) realizowanie zadań określanych przy współpracy z Polskim Związkiem Baseballu i
Softballu, Łódzkim Okręgowym Związkiem Baseballu i Softballu, Małą Ligą oraz
Szkolnym Związkiem Sportowym,
7) promocja baseballu i softballu.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Klub realizuje poprzez:
1) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie
wśród młodzieży szkolnej,
2) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
3) popularyzowanie higienicznego trybu życia,
4) pracę wychowawczą i popularyzatorską wśród młodzieży,
5) rozwijanie sieci szkolnych i międzyszkolnych zespołów sportowych, w których
uprawia się baseball i softball,
6) organizacja współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego,
7) organizowanie imprez i zawodów sportowych,
8) organizowanie zajęć treningowych dla poszczególnych zespołów klubu,
9) organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach, dla członków oraz
innych osób, na terenie działania Klubu,
10) szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu, instruktorów, oraz sędziów
sportowych,
11) szkolenia działaczy dla potrzeb sportu szkolnego,
12) podejmowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy szkolnych urządzeń
sportowych,
13) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami,
14) współdziałanie z lokalnymi i krajowymi mediami,
15) inicjowanie wydawnictw popularyzatorskich,
16) inicjowanie akcji promocyjnych,
17) organizowanie ruchu sponsorskiego,
18) delegowanie przedstawicieli Klubu do prac w zespołach i wydziałach Polskiego
Związku Baseballu i Softballu, Łódzkiego Okręgowego Związku Baseballu i
Softballu, samorządów i innych,
19) formułowanie wniosków, postulatów i opinii w adres organów samorządowych i
innych w sprawach dotyczących działalności statutowej.
§ 9. 1. Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.

§ 10. 1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11. 1. Klub zrzesza członków zwyczajnych, członków uczestników klubu i wspierających.

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) wyraziła wolę przynależności do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji,
3) została przyjęta na poczet członków Klubu na podstawie decyzji Zarządu Klubu.
2. Członkami uczestnikami klubu są zawodnicy nieletni i pełnoletni, którzy:
1) wyrazili wolę przynależności do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji,
2) zostali przyjęci na poczet członków Klubu na podstawie decyzji Zarządu Klubu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca, popierająca i
wspierająca finansowo realizację celów statutowych Klubu.
4. Członkowie uczestnicy klubu nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie
posiadają prawa do głosowania podczas walnego zebrania.

§ 13. 1. Na wniosek Zarządu Klubu za szczególne zasługi dla popularyzacji i
upowszechniania baseballu i softballu Walne Zebranie może nadać tytuł honorowego Członka
Klubu.
§ 14. 1. Wzór deklaracji członka określa Zarząd Klubu.
2. Wzór dyplomu członka honorowego określa Zarząd Klubu.
3. Wzór legitymacji członkowskiej określaZarząd Klubu.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 15. 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z prawem czynnego i biernego prawa
wyborczego,
zgłaszania wniosków i postulatów,
informacji o zamierzeniach i działalności statutowej Klubu,
uczestniczenia w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Klub,
uczestniczenia w realizacji celów i zadań Klubu,
otrzymywania odznaczeń i wyróżnień klubowych.

§16. 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa jak członkowie zwyczajni,
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

1)
2)
3)
4)

§ 17. 1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,
przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i regulaminów Klubu,
terminowe opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami zarządu klubu,
dbałość o właściwy poziom moralny członka Klubu.
§ 18. 1.Skreślenie z listy członków następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną do Zarządu i przyjętą przez Zarząd,
2) wykluczenie przez Zarząd,
3) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

4) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres jednego roku,
5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
6) śmierci członka.

2. Członkowi Klubu skreślonego z listy członków przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie do 30 dni od daty powiadomienia
o uchwale Zarządu. Decyzja w tym zakresie Walnego Zebrania członków jest
ostateczna.
3. Członek Klubu, skreślony na mocy uchwały Zarządu, może ubiegać się o
ponowne przyjęcie do Klubu po upływie minimum jednego roku od daty skreślenia.
§19. 1. Członkom Klubu i uczestnikom programów szkoleniowych, organizowanych
przez Klub, za wzorowe wypełnianie obowiązków i powierzonych zadań, za aktywność na polu
krzewienia kultury fizycznej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze, Zarząd Klubu może
przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwała ustna i pisemna,
2) nagroda,
3) dyplom,
4) odznaka sportowa.
§ 20. 1. W stosunku do członków zwyczajnych Klubu, za naruszenie zapisów
statutowych, obowiązków członkowskich lub postawę niegodną członka Klubu, Zarząd Klubu
może zastosować karę statutową, którą może być:
1) upomnienie ustne,
2) upomnienie pisemne,
3) zawieszenie w członkostwie w Klubie na czas określony przez Zarząd Klubu,
4) pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
§ 21. 1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 22. 1. Kadencja Władz Klubu trwa cztery lata.
§ 23. 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli zapisy statutu nie stanowią
inaczej.
§ 24. 1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz na
dwadzieścia cztery miesiące.
3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o30 minut później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu
oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie programu działania Klubu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie zmian statuty,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,
9) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu,
10) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
członków obecnych.
7. Odwołanie Prezesa, odwołanie członków Zarządu oraz odwołanie członków Komisji
Rewizyjnej Klubu, wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków
Klubu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków
nie obowiązuje.
8. Walnemu zebraniu zwyczajnemu przewodniczy prezes Klubu.
9. Walnemu zebraniu wyborczemu i nadzwyczajnemu przewodniczy członek Klubu spoza
składu Zarządu- wybrany przez ogół zebranych.
10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
11. Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków Klubu na minimum 14 dni przed o
terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania.
§ 25. 1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną lub co najmniej 25% ogólnej liczby członków Klubu, w sprawach przeprowadzenia
nowych wyborów we władzach Klubu, zmian w statucie lub rozwiązania Klubu.
§ 26. 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym prezesa oraz jednego
lub dwóch wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, a jego wybór odbywa się na Walnym Zebraniu
członków w głosowaniu tajnym.
3. Prezesa Klubu wybiera bezpośrednio Walne Zebranie członków w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
5. Podział funkcji w Zarządzie należy do jego wyłącznej kompetencji.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, także:

1)
2)
3)
4)

przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
przedstawiciel prezydenta miasta,
przedstawiciel Rady Sponsorów (w wypadku jej powołania),
goście zaproszeni.

§ 27.1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą klubu,
4) uchwalenie budżetu klubu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
6) zwoływanie Walnych Zebrań członków Klubu,
7) przyjmowanie i skreślanie struktury organizacyjnej,
8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
9) wybór kierowników sekcji,
10) zgłaszanie zespołów do rozgrywek krajowych i zagranicą,
11) określanie zadań sportowych dla drużyn,
12) dokonywanie ocen sportowych i osiągnięć organizacyjnych drużyn, zawodników,
trenerów, sędziów, działaczy i pracowników Klubu,
13) określanie zasad organizacji zawodów,
14) określanie warunków zatrudnienia trenerów i innych pracowników,
15) zatwierdzanie warunków przejść do innych stowarzyszeń zawodników własnych, jak i
pozyskanych z innych klubów,
16) zatwierdzanie imiennych składów pierwszych zespołów poszczególnych sekcji i
kategorii,
17) występowanie z wnioskami i udzielanie wyróżnień dla wszystkich osób związanych z
działalnością Klubu,
18) występowanie z wnioskami i udzielanie kar dyscyplinarnych dla członków klubu,
zawodników, sędziów, trenerów, działaczy i osób zatrudnionych w Klubie,
19) wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Klubu,
20) ustalenie wysokości składek członkowskich,
21) podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach, za wyjątkiem zastrzeżonych dla
kompetencji Walnego Zebrania członków i komisji rewizyjnej, inicjowanie działalności
w zakresie zadań określonych statutem,
22) interpretacja statutu Klubu oraz ustalanych przez Zarząd Klubu aktów normatywnych,
23) przyznawanie wyróżnień i nagród,
24) wymierzanie i stosowanie kar.
§ 28. 1. Działalnością Klubu kieruje prezes.
2. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie członków w głosowaniu bezpośrednim.
3. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
4. Do kompetencji prezesa Klubu należy w szczególności:
1) bieżące działanie w imieniu Klubu,
2) zwoływanie zebrań Zarządu oraz ich prowadzenie,

3) składanie przed zarządem informacji o sytuacji klubu i doraźne podejmowanie

decyzji,
4) Zatwierdzanie wszystkich dokumentów finansowych – księgowych,
5. Podczas nieobecności prezesa jego funkcje przejmuje wyznaczony przez niego
wiceprezes.
6. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi Klubu
przysługuje prawo wyboru nowego prezesa, wyłonionego z grona członków Zarządu, w
obecności minimum 2/3 członków Zarządu, który pełni tę funkcję od czasu zwołania
najbliższego Walnego Zebrania członków.
§ 29. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Klubu,
2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego zebrania członków.
4. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności
statutowej i finansowo – gospodarczej Klubu.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu okresowe sprawozdania oraz
posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami
pokontrolnymi i jeżeli to niezbędne, żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek, ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
9. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
10. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
§ 30. 1. W razie zmniejszenia się, w czasie trwania kadencji, składu władz Klubu
określonych w §21 ust.1 pkt. 2 i 3, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji
nowych członków.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W tym
trybie można powołać nie więcej jak połowę składu osobowego organu powołanego na
Walnym Zebraniu Klubu.

Rozdział V
RADA SPONSORÓW
§ 31. 1.Rada Sponsorów jest organem klubu o charakterze doradczym i opiniującym.
2. Radę Sponsorów tworzą osoby fizyczne oraz osoby prawne, jako członkowie
wspierający.
3. Działalnością Rady Sponsorów kieruje jej prezes.

4. Prezes Rady ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
5. Rada Sponsorów działa w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 32. 1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz, papiery
wartościowe i pieniądze.
2. Na majątek Klubu składają się następujące dochody:
1) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł,
2) składki i opłaty z umów transferowych,
3) składki członkowskie,
4) inne wpływy pochodzące z działalności statutowej.
§ 33. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu klubu składają dwaj
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
2. Klub prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Klubu, przestrzegając obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
4. Kontrolę nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 34. 1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne
ZebranieCzłonków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Uchwalenie zmian w statucie oraz decyzja o rozwiązaniu Klubu mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania jedynie w przypadku, gdy zostały uprzednio
zamieszczone w porządku obrad.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu – Walne zebranie członków określa sposób
likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35. 1.MKS Stal BiS Kutno jest kontynuatorem sekcji baseballu klubu MKS
AMZ Kutno.

2. MKS Stal BiS Kutno przejmuje na podstawie stosowanej umowy wszelkie
formy działalności w/w klubu w ramach tej sekcji, z konsekwencjami udziału w
lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych systemach rozgrywek
młodzieżowych
i seniorów.
§ 36.1. Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania. Niniejszy
statut został uchwalony przez Założycielskie Walne Zebranie członków Klubu w dniu 25
września 2009 r. Potwierdzenie za zgodność z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu
członków tekstem.
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……………………………………………….
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