
 

STATUT 

Klub Triathlonowy Iron Dragon Triathlon 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę̨: Klub Triathlonowy IRON DRAGON TRIATHLON zwane dalej 

IDT 

§2 

 
IDT obejmuje swoja ̨ działalnością̨ wszystkich miłośników ruchu, a zwłaszcza osoby 
pragnące czynnie uprawiać ́ pływanie, kolarstwo i bieganie.  

§3 

1. Terenem działania IDT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy Zabierzów i okolic. 

2. Do realizacji celów statutowych IDT może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 
3. Siedzibą IDT jest: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 

15a, 32-080 Zabierzów. 

§4 

Klub IDT jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach 

nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o 

Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem. 

§5 

IDT nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega 

wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.  

§6 

IDT może być́ członkiem innych regionalnych i ogólnokrajowych związków 

sportowych. 



§7 

IDT opiera swoja ̨ działalność́ na pracy społecznej członków, przy czym do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać́ pracowników. 

§8 

IDT ma prawo używania własnych pieczęci, oznak, godła i znaków organizacyjnych 

z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§9 

Celami IDT są:  

1. Umożliwianie czynnego uprawiania pływania, kolarstwa i biegania,  

2. Stałe podnoszenie poziomu sportowego członków klubu, 

3. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i 

szkoleń, 

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uprawianie sportów wytrzymałościowych, 

5. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie dzieci i młodzieży do uprawiania 

pływania, biegania i kolarstwa. 

§10 

IDT realizuje swoje cele poprzez:  

1. Szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci w sekcjach pływackiej, kolarskiej i 

biegowej. 

2. Organizowanie wspólnych treningów dla swoich członków, 

3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych, 

4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

5. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

6. Organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych, 
7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań ́ 

statutowych, 

8. Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej, 

9. Uczestnictwo w imprezach sportowych, 

10. Podejmowanie innych niewymienionych czynności zgodnie z przepisami 

prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych.  

 



Rozdział III 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

 

§11 

1. Członkowie dzielą̨ się ̨ na: 

a. Członków zwyczajnych, 

b. Członków wspierających, 

c. Członków honorowych. 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym IDT może być osoba fizyczna, obywatel polski jak i innego 

kraju, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów IDT i jest aktywnie 

zaangażowana w sport. Osoba taka składa pisemną deklarację i jest zobligowana 

do wniesienia opłaty wpisowej oraz płacenia comiesięcznych składek 

członkowskich. 

§ 13 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana 

celami IDT. Członek wspierający nie jest zobligowany do wniesienia opłaty wpisowej i 

comiesięcznych składek, lecz wspiera IDT w sposób finansowy, rzeczowy lub 

merytoryczny. Osoba taka zostanie przyjęta przez Zarząd IDT na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w 

urzeczywistnianiu celów IDT. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na 

wniosek Zarządu. 

3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Biernego i czynnego udziału w wyborach władz IDT, 

2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej IDT, 

3. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach IDT 

zgodnie z przepisami statutu, 

4. Zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności IDT, 

5. Legitymowania się przynależnością do IDT, 

6. Korzystania z dorobku, sprzętu i obiektów IDT, zgodnie z zasadami określonymi 

przez Zarząd, 

7. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez IDT, 

8. Reprezentowanie barw IDT na imprezach sportowych. 



§ 16 

Do obowiązków wszystkich członków IDT należy:  

1. Branie czynnego udziału w realizacji celów IDT, 

2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz IDT, 

3. Dbanie o dobro i rozwój IDT, 

4. Dbanie o sprzęt, urządzenia i obiekty IDT, 

5. Chronienie własności IDT, jak i wspólnego dobra wszystkich jego członków 

oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa,  

6. Propagowanie kultury fizycznej w szczególności pływania, kolarstwa i 

biegania. 

§ 17 

Członkostwo zwyczajne w IDT ustaje na skutek:  

1. Pisemnej rezygnacji członka, 
2. Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek 

członkowskich za okres 3 miesięcy, 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw 

publicznych, 

4. Rozwiązania się IDT, 
5. Uchwały Zarządu, bądź ́ Uchwały Walnego Zebrania, za działanie na szkodę̨ 

IDT, bądź innych ważnych przyczyn, w tym rażącego naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz IDT, 

6. Brak przejawów aktywnej działalności na rzecz IDT, 

7. Śmierci członka. 

§ 18 

Członkostwo wspierające w IDT ustaje na skutek:  

1. Pisemnej rezygnacji członka, 

2. Skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego Uchwałą Zarządu, 

3. Rozwiązania się IDT, 

4. Śmierci członka, 

5. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego. 

§ 19 

Członkostwo honorowe w IDT ustaje na skutek:  

1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności, 

2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, 

3. Śmierci członka, 

4. Rozwiązania się IDT. 

 

 



§ 20 

Członkom  skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Dopuszcza się doręczenie uchwały drogą elektroniczną (e-mail 

na wskazany wcześniej adres). 

§ 21 

1. Członków zwyczajnych IDT przyjmuje Zarząd większością 2/3 głosów w 

obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. 

2. Zarząd może z ważnych przyczyn uchwałą zwolnić z comiesięcznej składki 

członkowskiej, członka zwyczajnego będącego członkiem IDT od co najmniej 

12 miesięcy. Uchwała taka wymaga jednomyślności. 

3. Zarząd może z ważnych przyczyn uchwałą wyrazić zgodę na zawieszenie 

członka zwyczajnego w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż 

12 pełnych miesięcy kalendarzowych, na jego wniosek. Uchwała taka 

wymaga jednomyślności. 

4. Zarząd może z ważnych przyczyn uchwałą zwolnić członka zwyczajnego z 

opłaty wpisowej. Uchwała taka wymaga jednomyślności. 

5. Członków wspierających przyjmuje Zarząd IDT zwykłą większością głosów. 

§ 22 

1. Za aktywny udział w realizacji statutowych zadań ́ IDT, członkowie mogą 

otrzymać́ wyróżnienia w formie:  

a) listu pochwalnego,  

b) dyplomu uznania,  

c) nagrody rzeczowej.  

2. Wyróżnienia przyznaje zarząd IDT zwykłą większością głosów w formie uchwał.  

 

Rozdział IV 

Władze IDT 

 

§ 23 

Władzami IDT są ̨: 

1. Walne Zebrania Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

§ 24 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. 



2. Wybór władz odbywa się̨ w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od 

każdorazowej uchwały Wolnego Zebrania. 

3. Członkowie władz IDT mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną 

kadencję. 

4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w 

trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu odbywa się w drodze 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwoływanego w terminie 

30 dni od daty zmniejszenia składu organu. Uzupełnienie składu Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej w takim wypadku nie wiąże się z koniecznością 

odwoływania całego składu władz, lecz odbywa się droga kooptacji. 
5. Członkowie władz pełnia ̨ swoją funkcje ̨ honorowo, za pełnioną funkcję nie 

pobierają wynagrodzenia. 

6. Dopuszcza się umowy między IDT a członkiem zarządu zawierane na 

konkretne działania konkretnego członka zarządu. W takich umowach IDT jest 

reprezentowane przez Komisję Rewizyjną. Dla ważności umowy wymagana 

jest zgoda bezwzględnej większości członków Komisji Rewizyjnej. 

7. W sporze dot. umów określonych w pkt. 6, IDT jest reprezentowane przez 

Komisję Rewizyjną. W takim wypadku członkowie Komisji Rewizyjnej 

oddelegowują jednego z członków bezwzględną większością głosów. 

 

Walne Zebranie 

 

§ 25 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą IDT i może być ́ 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd 

co najmniej raz w roku, a sprawozdawczo- wyborcze raz na pięć lat, co 

najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1. Powoływanie i odwoływanie władz IDT, 

2. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń i związków,  
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań́ Zarządu z działalności, 

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

5. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej, 

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza 

budżetowego,  

7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku 

nieruchomego,  

8. Uchwalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich, 

9. Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,  

10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,  



11. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań́ z wykonania przez Zarząd zaleceń́ 

pokontrolnych,  

12. Uchwalanie zmian statutu IDT, 

13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu IDT. 

§ 27 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 39, uchwały Walnego Zebrania zapadają 

zwykłą większością głosów: 

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby 

członków, 

b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

2. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o 

utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością 

głosów przez Walne Zebranie. 

§ 28 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą̨:  

1. Z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi,  

2. Z głosem doradczym –zaproszeni członkowie wspierający, przedstawiciele 

władz i inni goście.  

§ 29 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd jest 
zobowiązany zawiadomić́ członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na adres 

wskazany uprzednio), co najmniej na 14 dni  przed terminem Walnego Zebrania. 

§ 30 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków IDT uprawnionych do 

głosowania. 

Nadzwyczajne Zebranie zwołane jest przez Zarząd, w terminie nie dłuższym, niż 30 dni 

od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane. 

 

Zarząd 

 

§ 31 



1. Zarząd składa się̨ z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Jeżeli nie postanowiono inaczej, uchwały zarządu zapadają większością 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa 

lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego zebrania. 

§ 32 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Reprezentowania IDT na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
2. Kierowanie działalnością̨ IDT zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami 

Walnego Zebrania, 

3. Zarzadzanie majątkiem IDT, 

4. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań, 

5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu, 

6. Przyjmowanie i skreślanie członków, 

7. Wykluczanie członków, 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

9. Zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania, 

10. Ustanawianie pełnomocników IDT, 

11. Uchwalanie regulaminów korzystania z obiektów i sprzętu IDT, 

12. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu IDT, 

13. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji 

innych organów IDT.  

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna składa się̨ z trzech członków, którzy wybierają spośród 

siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą̨ wchodzić́ w skład innych władz IDT. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego inny członek 

komisji, ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

§ 34 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności IDT 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod 

względem celowości, gospodarności i rzetelności. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień. 

3. Reprezentowanie IDT w umowach pomiędzy IDT, a członkiem zarządu. 



4. Zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swojej działalności 

Walnemu Zebraniu. 

  

Rozdział V 

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa 

 

§ 35 

Na majątek IDT składają ̨ się̨ ruchomości, nieruchomości i fundusze pieniężne. 

§ 36 

Na fundusze IDT składają ̨ się̨:  

1. Wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,  

2. Wpływy z innej działalności statutowej,  

3. Dotacje, darowizny i zapisy, 

4. Wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez, 

5. Inne wpływy. 

§ 37 

IDT gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość́ zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

§ 38 

1. Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych 

wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa wraz ze Skarbnikiem, 

względnie dwóch innych uprawnionych członków Zarządu. 

2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

3. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane przez IDT przeznaczane są na 

działalność statutową. 

4. IDT nie prowadzi działalności zarobkowej. 

§ 39 

Dla ważności Oświadczeń́ woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane są̨ podpisy: 

1. Dwóch członków zarządu działających łącznie w przypadku zaciągania 

zobowiązań w wysokości równej lub wyższej niż 1000 zł brutto, 

2. Jednego członka zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań w wysokości 

niższej niż 1000 zł brutto, 

3. Dwóch członków zarządu działających łącznie w pozostałych przypadkach. 



 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 40 

Zmiana statutu i rozwiązanie się̨ IDT wymagają̨ uchwały Walnego Zebrania: 

1. W pierwszym terminie większością̨ 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 

liczby osób uprawnionych do głosowania, 
2. W drugim terminie zwykłą większością̨ głosów, przy obecności, co najmniej 

1/4 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

§ 41 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu IDT, Walne Zebranie zadecyduje o 
przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną. 

 

Zabierzów, dnia 17.05.2018 


