
 
 
 

Statut Sportowego Klubu Tanecznego MEGA DANCE 
 
 
 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
1. Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCE w Zielonej Górze zwany dalej 

SKT MEGA DANCE posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa SKT MEGA DANCE jest zastrzeżona. 
 

§ 2 
Terenem działania SKT MEGA DANCE jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą 
miasto Zielona Góra. 

§3 
SKT MEGA DANCE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników. 
 

§ 4 
SKT MEGA DANCE może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych 
w przepisach szczegółowych. 
 

§ 5 
SKT MEGA DANCE może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji. 
1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o 

wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością ( 50 % 
głosów + 1 głos ) głosów członków zwyczajnych biorących udział w 
Walnym Zebraniu Członków. 

 
 
 



Rozdział II 
 

Cele i sposoby działania. 
 

§ 6 
 

Celem SKT MEGA DANCE jest: 
1. Organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć tańca sportowego rekreacji i  

rehabilitacji ruchowej. 
2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie  

tańca sportowego. 
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i propagandowej. 
4. Uczestniczenie w rywalizacji sportowej w ramach różnego rodzaju 

zawodów sportowych organizowanych przez siebie, inne kluby sportowe 
oraz różnego rodzaju organizacje. 

 
§ 7 

SKT MEGA DANCE realizuje swoje cele poprzez: 
1. Popularyzację wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności swoich tancerzy 

oraz kształtowanie etyki społecznej członków. 
2. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

zainteresowanymi działalnością SKT MEGA DANCE. 
 

§ 8 
SKT MEGA DANCE może prowadzić działalność gospodarczą. 
 

 
 

Rozdział III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 9 
1. Członkami SKT MEGA DANCE mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym SKT MEGA 

DANCE.  
 

§ 10 
Członkowie SKT MEGA DANCE dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych 
2. Członków wspierających 
3. Członków honorowych 



 
§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba: 
 Pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie 

pozbawiona praw publicznych 
 Małoletnia  w wieku 16-18 lat posiadająca ograniczona zdolność do 

czynności prawnych 
 Małoletnie poniżej lat 16- za zgoda opiekunów ustawowych 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna 
zainteresowana działalnością SKT MEGA DANCE, która za swoja zgodą 
zostanie przyjęta do SKT przez Zarząd 

     Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
     Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez  
      Siebie wysokości, nie niższej jednak niż składka członka zwyczajnego.                             
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny         

wkład w rozwój SKT MEGA DANCE lub inny szczególny sposób wniosła 
zasługi dla tańca sportowego. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały, 
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz wniesienia opłaty wpisowej. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na 
wniosek Zarządu. 

 
§ 12 

1. Członek zwyczajny SKT MEGA DANCE ma prawa: 
 Pełnoletni do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AKTT 
 Małoletni ma wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i 

biernego prawa wyborczego i bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym 
Zebraniu 

 Uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających 
z realizacji celów SKT MEGA DANCE na zasadach określonych 
przepisami szczegółowymi 

 Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem SKT MEGA 
DANCE 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
 Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów SKT MEGA 

DANCE 
 Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SKT MEGA DANCE 

Przestrzegania etyki społecznej, postępowania zgodnie z zasadami 
solidarności organizacyjnej 

 Regularnego płacenia składki członkowskiej 
 
 
 



§ 13 
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki określone 

w  § 12 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
2. Członkowie wspierający i honorowi maja prawo brać udział – z głosem 

doradczym w Walnym Zebraniu Członków SKT MEGA DANCE 
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 
 

§ 14 
1. Członkostwo SKT MEGA DANCE ustaje wskutek: 
 Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SKT MEGA DANCE, 

zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek 
członkowskich i innych zobowiązań 

 Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 
 Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 
miesięcy 

 Wykluczenia przez Zarząd SKT MEGA DANCE w przypadku stwierdzenia 
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 
uchwał i regulaminów, zasad etyki 

 Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego, 
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych 

 Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zjazdu 
Członków na wniosek Zarządu 

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu 
podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując na prawo 
odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały do 
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 
zasady określone w ust. 2. 

 
 
 

Rozdział IV 
 

 Struktura organizacyjna 
 

§ 15 
Władzami SKT MEGA DANCE są: 
1. Walne zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 



§ 16 
1. Kadencja wszystkich władz SKT MEGA DANCE trwa 4 lata, a ich wybór 

odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględna większością głosów. Wybór 
władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz SKT MEGA DANCE podejmowane są w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności najmniej połowy 
ogólnej liczby członków. 
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

 
§ 17 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz SKT MEGA 
DANCE w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród 
nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba 
dołączonych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyborów. 
 

Walne Zebranie Członków. 
§ 18 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SKT MEGA DANCE 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział 
 Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 
 Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni 

goście 
 O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co 

najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków 
 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 

a) w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków ( kworum ) 

b) W drugi terminie, wyznaczonym w tym danym dniu 30 minut później od 
pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do 
głosowania 

 
§ 19 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, 

sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: 

Przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie 
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium 

Walnego  Zebrania Członków i powołanych w nim komisji. 



6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
 Z własnej inicjatywy 
 Na żądanie Komisji rewizyjnej 
 Na umotywowane żądanie co najmniej połowy członków SKT MEGA 

DANCE 
8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od 
daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami dla których zostało zwołane. 

10. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala organ lub 
osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. 

11. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków może odwołać członka władz 
SKT MEGA DANCE przed terminem i powołać w to miejsce nowego 
członka na czas do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania. 

 
§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
1. określenie głównych kierunków działania SKT MEGA DANCE 
2. uchwalenie statutu i jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia 
3. uchwały określone w § 20 pkt.2 zapadają większością 2/3 głosów 

uprawnionych do głosowania 
4. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków 
5. uchwalenia budżetu 
6. wybór o odwoływania władz SKT MEGA DANCE rozpatrywanie i 

zatwierdzanie sprawozdań władz SKT MEGA DANCE udzielenie na 
wniosek Komisji Rewizyjnej Absolutorium ustępującemu Zarządowi 

7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków SKT 
MEGA DANCE lub jego władze 

8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwały Zarządu 
9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 
10. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego 
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SKT MEGA DANCE i 

przeznaczeniu jego majątku 
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady 
13. Walne Zgromadzenia podejmuje uchwały bez względu na liczbę 

członków, jeżeli odbywa się po upływie jednej godziny po wyznaczonym 
terminie, a w zawiadomieniu wyraźnie to zaznaczono 

 
 

 



Zarząd 
 

§ 21 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SKT MEGA DANCE, zgodnie 

z uchwaleniem Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz 
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezes, wiceprezes, sekretarz, 
skarbnik. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. 
Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w 
sprawach nie wymagających kolektywnego działania. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej jednak 
niż 4 razy w roku. 

5. Do składania oświadczeń woli za SKT MEGA DANCE wymagane jest 
łączne działanie dwóch członków Zarządu tzn. Prezesa i Sekretarza lub 
Wiceprezesa i Sekretarza. 

6. Do reprezentowania Zarząd SKT MEGA DANCE upoważniony jest 
Prezes lub osoby upoważnione przez Zarząd.  

 
 

§ 22 
Do zakresu działania Zarządu należy: 
1. realizacja celów SKT MEGA DANCE oraz uchwał Walnego Zebrania 

Członków 
2. kierowanie bieżącą pracą SKT MEGA DANCE 
3. ustalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu i 

preliminarzy 
4. sprawowanie zarządu majątkiem SKT MEGA DANCE oraz 

podejmowanie decyzji w sprawie jego nabycia lub zbycia 
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie 
6. powołanie komisji oraz określenie ich zadań 
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków 
8. ustanowienie wysokości składek członkowskich i wpisowego 
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, 

skreślanie ) 
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej 
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

SKT MEGA DANCE 
13. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków 
14. powoływanie i odwoływanie jednostek gospodarczych podległych 

Zarządowi 



 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą SKT MEGA DANCE powołaną do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym 
posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego. 

 
 
 
 

§ 24 
Do zakresu działalności Komisji rewizyjnej należy: 
1. prowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności 

merytorycznej i finansowej pod względem celowości, prawidłowości i 
zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz 
uchwałami Walnego Zebrania Członków 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
przeprowadzonych kontroli i lustracji 

3. prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z 
jego statutowych obowiązków, a także zadania zwołania zebrania 
Zarządu 

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, a w razie nie zwołania go przez 
Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem 

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub 
odmowę ) absolutorium władzom SKT MEGA DANCE składanie 
sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwały Zarządu 
 
 

§ 25 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem 

doradczym w posiedzeniu Zarządu. Członkowie Komisji rewizyjnej nie 
mogą pełnić innych funkcji we władzach SKT MEGA DANCE. Komisja 
Rewizyjna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. 

 
§ 26 

W przypadkach określonych § 24 Walnego Zebrania 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. 



 
 

Rozdział V 
 

Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. 
 
§ 27 

1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego 
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów 
uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 
głosów uprawnionych do głosowania. 

3. Walne Zgromadzenie powołuje Komisją Likwidacyjną, która zgodnie z 
ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację. 

4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po 
likwidacji majątku na cele społeczne. 

 
Rozdział VI 

 
Majątek i fundusze. 

 
§ 28 

Majątek SKT MEGA DANCE stanowią nieruchomości, ruchomości i 
fundusze. 

 
§ 29 

1. Źródłami powstania majątku SKT MEGA DANCE są: 
 Opłaty wpisowe i składki członkowskie 
 Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu SKT MEGA DANCE 
 Dotacje 
 Darowizny, zapisy i spadki 
 Wpływy z działalności statutowej 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Mogą być 
przechowywane na koncie SKT MEGA DANCE. Wpłaty gotówkowe winny 
być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na 
konto. 

3. Składki członkowski powinny być wpłacane do końca roku, zaś nowo 
przyjęci członkowie wpłacający składki wg zasad określonych przez Zarząd 
w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka 
SKT MEGA DANCE. Wysokość składek i wpisowego ustala Zarząd SKT 
MEGA DANCE 



4. SKT MEGA DANCE prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Decyzja w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego 
podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego 
Zgromadzenia członków. 

6. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane 
sa przez Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania. 

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń 
woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałania i 
podpis dwóch osób upoważnionych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

 
 
 
Statut w zmienionym brzmieniu został uchwalony 24.07.2002r przez Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia w Zielonej Górze. 
 
Podpis: 
 
Prezes Zarządu- Bartłomiej Kobylański 
Sekretarz- Przemysław Jarnut 


