
STATUT  

STOWARZYSZENIA  

„TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE ŻUŻLOWE” 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie noszące nazwę „Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe” zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia o 

sporcie, z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.  Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami), 

i ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104). 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą zarejestrowania. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo toruńskie, a po dniu 01.01.1999r. 

województwo kujawsko – pomorskie; Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń. 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe”. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji       

o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. O przyjęciu do organizacji o których mowa  w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich 

decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

§ 7 

1. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem, wobec osób 

trzecich, za zobowiązania Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. 

 

 



ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 8 

Celami Stowarzyszenia jest krzewienie świadomości wspólnoty celów środowisk sportowych, 

propagowanie, organizacja oraz przejawianie dbałości o rozwój sportu młodzieżowego, 

masowego i wyczynowego poprzez rozwijanie różnorodnych form kultury fizycznej. 

Organizowanie i propagowanie speedrowera, jako dyscypliny sportu, wśród osób 

niepełnosprawnych oraz organizowanie i propagowanie integracyjnych form speedrowera 

zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizować będzie cele i zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez: 

1) Organizację szkoleń sportowych, zawodów i imprez sportowych, 

2) Uczestnictwo w imprezach sportowych, 

3) Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

4) Prowadzenie pracy wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, 

5) Gromadzenie funduszy dla realizowania wyżej wymienionych zadań, 

6) Współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz podmiotami 

gospodarczymi popierającymi cele Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Członkowie założyciele stają się pierwszymi członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych, 

2) Członków honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój Stowarzyszenia, krzewienie jego idei lub inny, szczególny sposób 

zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 



3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po uprzednim złożeniu 

przez wyżej wymienionych członków pisemnych deklaracji. 

4. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd po złożeniu 

deklaracji przez kandydata na członka zwyczajnego. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego 

Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu. 

§ 13 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, nie dotyczy to 

członków nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, 

2) Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

3) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia      

w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać 

informacji o sposobie ich załatwienia, 

4) Korzystania z urządzeń, sprzętu sportowego i pomocy Stowarzyszenia na 

warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, 

5) Noszenia odznaki Stowarzyszenia, 

6) Zaskarżania do walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia    

o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu 

ze Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) Przestrzegania zasad etyki, 

4) Regularnego opłacania składek członkowskich, 

5) Przejawiania troski o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 

6) Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia w trakcie imprez sportowych. 

§ 14 

1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt 3 – 6 statutu. 

2. Członek honorowy ma prawo brać udział w zebraniach władz statutowych 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

3. Członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w imprezach sportowych 

organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach ustalonych przez Zarząd. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

§ 15 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej 

Zarządowi w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, 

2) Śmierci członka zwyczajnego, 



3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający           

6 miesięcy, 

4) Wykluczenia za Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień 

statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz zasad etyki, 

5) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

6) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały walnego Zgromadzenia 

Członków, 

7) Rozwiązania Stowarzyszenia 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, w przypadkach określonych   

w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Władze te obowiązane są pisemnie zawiadomić 

członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, 

pouczając go o prawie wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 

określone w ust. 2. 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Do czasu pierwszego Walnego Zebrania Członków, jego kompetencje posiada 

Zgromadzenie Założycieli Stowarzyszenia. 

§ 17 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić 

głosowanie tajne. 

 



§ 18 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz – będzie w ostatnich wyborach uzupełniony spośród nie 

wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w 

ten sposób członków władz, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) Z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności: 

a) W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 17 ust. 2 statutu, 

b) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od 

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zebranie Sprawozdawcze Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – 

wyborcze w terminie określonym w § 17 ust. 1 statutu, przed upływem kadencji władz 

Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według Uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad. 

4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,          

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy, 

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) Na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, 

d) W przypadku konieczności uzupełnienia więcej niż 1/3 Członków Zarządu 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt b, c i d Nadzwyczajne Zebranie Członków 

winno być zwołane, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego 

wniosku Zarządowi. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 



1) Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) Uchwalanie statutu i jego zmian, 

3) Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

6) Ustalanie wysokości składek członkowskich, 

7) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

8) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu i orzeczeń 

Sądu Koleżeńskiego, 

9) Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

10) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

12) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

ZARZĄD 

§ 22 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie Członków wybierają ze swego 

grona Prezesa i  Wiceprezesa oraz Skarbnika. 

4. Zasady działania i kompetencje Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

§ 23 

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 

Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – działający łącznie z jednym upoważnionym 

członkiem Zarządu. 

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do wykonania określonych czynności 

prawnych w imieniu Stowarzyszenia. 

§ 24 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) Realizacja celów statutowych stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania 

Członków, 

2) Ustalania budżetu i preliminarzy wydatków, 

3) Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 

4) Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia, za wyjątkiem regulaminu Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 



5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego                     

i nieruchomego, 

6) Powoływanie komisji problemowych oraz określanie ich zadań, 

7) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

8) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

9) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie), 

10) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

11) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia, 

12) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

13) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, 

14) Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają 

przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. 

§ 26 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, poprzez przeprowadzanie przynajmniej 

raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, a także kontroli stanu 

majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem oraz przestrzegania statutu             

i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 

3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądania 

zwołania zebrania Zarządu, 

4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd            

w terminie lub trybie ustalonym statutem, 

5) Składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

7) Wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie. 

§ 27 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym            

w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych 

funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 



§ 28 

W przypadkach określonych w § 26 ust. 4 statutu, Walne Zebranie Członków winno być 

zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu 

nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

§ 29 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 

ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 

Stowarzyszenia. 

§ 30 

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. 

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego lub jego zastępca. 

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron,             

z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a  także odwołania się do Walnego 

Zebrania Członków. 

§ 31 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

statutu, 

2) Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami 

Stowarzyszenia, 

3) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

4) Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz 

Stowarzyszenia ze statutem. 

§ 32 

1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary: 

1) Upomnienia, 

2) Nagany, 

3) Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 

2. Sąd Koleżeński może wnioskować do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie 

członka zwyczajnego i honorowego. 

§ 33 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo do uczestniczenia                        

w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym. 



§ 34 

Szczegółowe zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez 

tenże Sąd. 

SEKCJE SPORTOWE 

§ 35 

1. Zgodnie z polityką Stowarzyszenia, Zarząd może zawiązywać i rozwiązywać sekcje 

sportowe poszczególnych dyscyplin sportowych działających w ramach 

Stowarzyszenia. 

2. Władze sekcji sportowych powołuje Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Strukturę organizacyjną i działalność sekcji sportowych normuje regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 

4. Sekcja Stowarzyszenia może mieć nazwę wieloczłonową. 

5. Od uchwały Zarządu o rozwiązaniu sekcji, władze sekcji oraz członkowie sekcji mogą 

odwoływać się do Walnego Zebrania Członków Klubu. 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 36 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 37 

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są w szczególności: 

1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących       

w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

3) Dotacje, 

4) Darowizny, zapisy i spadki, 

5) Wpływy z działalności statutowej i działalności gospodarczej Stowarzyszenia        

z przeznaczeniem na cele statutowe. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 

wyłącznie na rachunku bankowym lub kasie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe 

powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia, jak najszybciej 

przekazane na jego rachunek. 

3. Składki przez członków zwyczajnych powinny być wpłacone według zasad 

określonych przez Zarząd. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz Rachunkowość, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 



§ 38 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzania likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego 

majątku. Uchwała ta winna być zatwierdzona przez organ rejestrowy.  

 

Potwierdza się zgodność z oryginałem: 

Podpisy: 

 

Marcin Paradziński  - Prezes Zarządu …………………………………… 

 

 

 

 

Paweł Cegielski   - Wiceprezes Zarządu …………………………………… 

 

 


