STATUT
Klubu Sportowego „RC CLUB POZNAŃ”
w Poznaniu
Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
§1
1. Klub Sportowy nosi nazwę: RC CLUB POZNAŃ i w dalszych postanowieniach statutu jest
zwany „Klubem”.
2. Klub może używać nazwy skróconej: RC POZNAŃ.
§2
Siedzibą Klubu jest Poznań.
§3
1. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie.
2. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o
systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niniejszym statutem.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi
do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.
§4
1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i zadania
są pokrewne z celami i zadaniami Klubu.
§6
Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy członków.

§7
1. Klub ma prawo używania pieczęci. odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Barwami Klubu są kolory biały i czarny.
§8
Czas trwania Klubu jest nie ograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania
§9
1. Celem Klubu jest:
1) Organizowanie. rozwój i popularyzacja modelarstwa samochodowego zdalnie
sterowanego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) Rozwijanie zawodniczej działalności sportowej,
3) Inspirowanie rozwoju modelarstwa samochodowego zdalnie sterowanego w kraju
zgodnie z tendencjami światowymi,
4) Wymiana doświadczeń związanych z problematyką klubu z innymi klubami i osobami
w kraju i za granicą,
5) Wyrównywanie szans w rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z mniejszymi
szansami przez modelarstwo,
6) Wspieranie i organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) Wspieranie i organizacja działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
8) Podnoszenie wiedzy wśród członków Klubu w zakresie modelarstwa samochodowego,
9) Popularyzowanie modelarstwa samochodowego we wszystkich dostępnych formach
(radio, telewizja, prasa, Internet, wystawy, pokazy, imprezy sportowe).
§ 10

1. Cele powyższe Klub realizuje poprzez:
1) Zrzeszanie i koordynację działań modelarzy indywidualnych,
2) Organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez sportowych,
3) Prowadzenie ewidencji zawodników,
4) Informowanie swoich członków o imprezach modelarskich w kraju i za granicą,
5) Utrzymywanie kontaktów sportowych i organizacyjnych z pokrewnymi organizacjami
krajowymi i zagranicznymi,
6)

Nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi,

7) Organizację spotkań, konkursów, wystaw, pokazów i konferencji,
8) Popularyzowanie wiedzy i wspieranie działalności modelarskiej,
9) Organizowanie nieodpłatnych szkoleń z zakresu modelarstwa samochodowego,
10) Prowadzenie nieodpłatnych fachowych porad,
11) Tworzenie platform wymiany doświadczeń,
12) Organizowanie wyjazdów tematycznych,
13) Organizowanie wyjazdów integracyjnych, zlotów oraz zjazdów,
14) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Klubu.
§ 11

1.

Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §10 może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie
podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.

2.

Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych
określonych w §10.
§ 12

1.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i
działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

2.

Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie
Nabywanie i utrata członkostwa
§ 13
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków honorowych,
3) Członków wspierających.

§ 14
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni, mający pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej polskiej, a także
cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą być członkami zwyczajnymi i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z
tym, że w składzie Zarządu klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą być członkami
zwyczajnymi Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
4. Kandydat na członka zwyczajnego powinien uzyskać rekomendację co najmniej dwóch
członków zwyczajnych lub członka honorowego, zadeklarować wolę przynależności do klubu,
uiścić składkę członkowską. Kandydatów na członków zwyczajnych przyjmuje zarząd w
drodze uchwały.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji
statutowych zadań Klubu, niezależnie od narodowości.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu lub
co najmniej 10 członków zwyczajnych.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§ 16
1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklarowała
pomoc materialną lub inną dla poparcia działalności Klubu i pomoc ta została przyjęta przez
Zarząd Klubu.

2. Kandydatów na członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Osoby prawne działają w Klubie za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
§ 17
Dowodem przynależności do Klubu jest wydana legitymacja członkowska.

§ 18
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
2) podejmowania uchwał w każdej sprawie Wniesionej pod obrady Walnego Zebrania,
3) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu,
4) korzystać z rekomendacji i opieki Klubu,
5) korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd,
6) brać udział W zebraniach i spotkaniach członków Klubu,
7) posiadać legitymację członkowska Klubu i nosić odznaki Klubu,
§ 19
Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa określone w §18, z wyjątkiem prawa
określonego w §18 ust. l pkt 1.
§ 20
1.

Do podstawowych obowiązków członków należy:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
2) wykonywać uchwały władz Klubu,
3) czynnie uczestniczyć w realizacji programu i celów statutowych Klubu,
4) propagować cele statutowe Klubu i dbać o jego dobre imię,
5) opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Walne
Zebranie.
§ 21

1. Utrata członkostwa Klubu następuje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie i przedłożone Zarządowi Klubu,
2) śmierć lub utratę osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
3) Wykluczenie przez Zarząd Klubu w formie uchwały:
a. Za działalność sprzeczną ze statutem,
b. Za nie stosowanie się do uchwał Władz Klubu,
c. Jako skutek rozpatrzenia wniosku komisji sędziowskiej określonych zawodów
za poważne naruszenie etyki sportowej,
d. W wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite.
4) Skreślenie z listy członków na mocy podjętej uchwały Zarządu klubu na skutek
zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6-ciu miesięcy.

2. Wykluczonemu członkowi lub skreślonemu z listy członków Klubu przysługuje odwołanie w
formie pisemnej do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od doręczenia uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
§ 22
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 23
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
2. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie nie
podejmie uchwały o tajności głosowania.
§ 24
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 25
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Klubu jako
sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo- wyborcze raz na cztery lata.
2. O jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem zebrania.
§ 26
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczny członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

§ 27
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W drugim terminie,
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu. Nie dotyczy to przypadków
określonych w § 39.

§ 28
1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1) Uchwalenie programu działalności klubu,
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji rewizyjnej,
3) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
4) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
Klubu,
5) Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
6) Uchwalanie zmian statutu,
7) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Klubu i Komisję
rewizyjną
8) Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji (klas modeli) działających w ramach Klubu,
10) Ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich,
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania klubu
12) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,
13) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu,
14) podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach, nie zastrzeżonych do
kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 29
1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybranych przez Walne Zebranie
Członków na czteroletnią kadencję.
2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania
Członków uzupełnienie jego składu następuje W drodze kooptacji przez pozostałych członków
Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 pierwotnego składu Zarządu.

§ 30
1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na sześć
miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3
ogólnej liczby członków Zarządu Klubu.

§ 31
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
3) przygotowanie projektów budżetu Klubu,
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi i
międzynarodowymi,
6) składanie sprawozdania z wykonania budżetu Walnemu Zebraniu Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
8) ustalenie regulaminu pracy Zarządu Klubu,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4- letniej kadencji.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Klubu, a w szczególności finansów Klubu,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) kontrola budżetu,
4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) uchwalenie regulaminu pracy komisji.

4. Dla ważności prac Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła
większość głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania
Członków uzupełnienie jej składu następuje w drodze kooptacji przez pozostałych członków
Komisji. W tym trybie można powołać tylko jednego członka Komisji.
§ 33
Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej raz w roku poprzez złożenie
sprawozdania z działalności Zarządu Klubu na Walnym Zebraniu Członków i sprawozdania z
działalności Komisji Rewizyjnej.
§ 34
Klub reprezentowany jest przez Zarząd, a W przerwie między posiedzeniami przez Prezesa
Klubu. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki, do czasu najbliższego
Walnego Zebrania Członków przejmuje Sekretarz.

Rozdział V
MAJĄTEK KLUBU
§ 35
1. Środki finansowe Klub uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) wpływów z działalności statutowej,
3) dotacji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
§36
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu określa Zarząd Klubu w oparciu o
obowiązujące w tym zakresie przepisy.
§ 37
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.

§ 38
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

2. W sprawach nie mających charakteru majątkowego pisma i dokumenty podpisuje
jednoosobowo każdy z członków Zarządu Klubu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 39
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
Poznań, dn. 7.04.2013r.

