
 1 
 
 
 
 
      ZAKŁADOWY  KLUB  SPORTOWY  „STAL” STALOWA  WOLA 
 
                                       w  Stalowej   Woli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         S  T  A  T  U  T 
 
                        ZKS  „STAL” 
 
 
 
 
 
 
                                          STALOWA   WOLA    2014 r. 
                            /po zmianach  z dnia 07.11.2014r/ 
                                          -  tekst jednolity 
 
 
 

 
   
 
 
 
    

 



 2 

                                                          R O Z D Z I A Ł    I 
 
                                       Nazwa, charakter prawny, teren działalności 
 
Klub Sportowy nosi nazwę Zakładowy Klub Sportowy „STAL”   Stalowa Wola.  
 
                                                                   §  2 
 
Znakiem Klubu Sportowego jest emblemat wyrażony w formie graficznej w postaci dwa 
kominy różnej wielkości na kole, w którym wpisane są litery S i W, które jest na podstawie 
równej do osi koła. 
                                                                   §  3 
 
Barwy Klubu Sportowego stanowią kolory : zielony i czarny. 
 
                                                                   §  4 
 
Siedziba Klubu Sportowego mieści się w Stalowej Woli. 
 
                                                                   §  5 
 
Teren działalności Klubu Sportowego obejmuje miasto Stalowa Wola. 
 
                                                                   §  6 
 
Klub Sportowy posiada osobowość prawną. 
 
                                                                   §  7 
Klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
- 93.12.Z – działalność klubów sportowych, 
- 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem, 
- 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
- 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
- 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
- 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie skalsyfikowany, 
- 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 
- 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
- 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
                  i komputerowych, 
- 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieskalsyfikowana, 
- 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
- 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 
- 18.12.Z – pozostałe drukowanie, 
- 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
- 74.20.Z – działalność fotograficzna, 
- 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
- 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 
- 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
- 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 
- 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
- 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna, 
- 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna, 
- 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, 
- 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych, 
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- 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 
- 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację , 
- 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskalsyfikowana, 
- 93.11.Z – działalność obiektów sportowych, 
- 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

nieskalsyfikowana, 
- 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 
- 82.91.Z – działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 
- 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
- 81.22.Z – specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
- 81.29.Z – pozostałe sprzątanie 
- 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
- 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 
- 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
- 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  
                  niemieszkalnych,  
- 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 
- 43.31. Z – tynkowanie, 
- 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej, 
- 43.34.Z – malowanie i szklenie, 
- 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
- 53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska, 
- 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej 
     
                                                                                                                                                
                                                            R O Z D Z I A Ł   II 
 
                                                  Cel i zadania Klubu Sportowego  
 
                                                                       §  8 
                                                              Skreślony 
 
                                                                       § 9 
 
      Celem działalności Klubu Sportowego jest : 
 
1. Organizowanie uprawiania sportu wyczynowego w określonych dyscyplinach. 
2. Propagowanie sportu amatorskiego wśród mieszkańców miasta i okolic. 
3. Organizowanie kultury fizycznej w formie rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. 
 
      Cel działalności wytyczony w § 9 Klub osiągać będzie przez : 
 
1. Pełne wykorzystanie posiadanego sprzętu i obiektów sportowych. 
2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych. 
3. Członkostwo Polskich Związków Sportowych, Wojewódzkich Władz Sportowych 

podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych stowarzyszeń. 
4. Zapewnienie czynnym członkom Klubu opieki trenersko-instruktorskiej i lekarskiej. 
5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród czynnych członków. 
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                                                        R O Z D Z I A Ł   III 
 
                                                        Członkostwo Klubu      
 
                                                                   § 10 
 
Członkiem Klubu Sportowego może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną 
deklarację . 
                                                                   §  11 
 
Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na : 
       1/ honorowych                                                       3/ czynnych 
       2/ zwyczajnych                                                      4/ wspierających 
 
                                                                   
 
                                                                 
 
                                                                     §  12 
 
Zasłużeni członkowie Klubu Sportowego mogą otrzymać godność członka honorowego, 
którą nadaje Walne Zebranie za wybitne zasługi dla rozwoju sportu. 
 
                                                                  §  13 
 
Członkiem zwyczajnym jest członek Klubu Sportowego opłacający składkę członkowską w 
wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. Członek zwyczajny korzysta z ulgowego wstępu 
na imprezy organizowane przez ZKS STAL Stalowa Wola na warunkach określonych przez 
Zarząd Klubu. 
                                                                 §  14 
 
Członkiem czynnym jest każdy członek Klubu Sportowego, który uprawia sport w jednej z 
sekcji Klubu Sportowego i jest zgłoszony do odpowiedniego Związku Sportowego oraz 
opłaca składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. Osoby 
niepełnoletnie nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie biorą udziału 
w podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu. 
 
                                                                   §  15 
 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wnosi wkład na rzecz 
Klubu wyższy od ustalonej składki członkowskiej członka zwyczajnego.  
Członkowie wspierający tworzą Radę Patronacką Klubu. Sposób funkcjonowania  
i zakres kompetencji ustala Zarząd Klubu. 
 
                                                                  §  16 
 
Każdy członek Klubu  wspierający, zwyczajny i czynny zobowiązany jest : 
1. Realizować zasady rozwoju kultury fizycznej i sportu. 
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2. Przestrzegać zasad wierności i oddania barwom Klubu. 
3. Przestrzegać Statutu  sportowego oraz regulaminów wewnętrznych. 
4. Podporządkować się Uchwałom Władz Klubu. 
5. Dbać o urządzenia i sprzęt sportowy stanowiący własność Klubu i chronić go przed 

zniszczeniem i kradzieżą. 
6. Godnie reprezentować barwy Klubu Sportowego. 
7. Podtrzymywać tradycje sportowe Klubu Sportowego i wzmacniać jego zdobycze i 

osiągnięcia. 
8. Regularnie opłacać składki członkowskie. 
 
                                                                  §  17 
 
Każdy członek Klubu Sportowego wspierający, zwyczajny i czynny jest uprawniony do : 
1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz w zebraniach organizowanych przez Zarząd 

Klubu oraz Zarządy poszczególnych sekcji. 
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu 

Sportowego. 
3. Noszenia odznaki Klubu Sportowego. 
4. Czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach i innych zebraniach 

ogólnych organizowanych przez Zarząd Klubu. 
5. Odwoływanie się od Uchwał Zarządu Klubu do Walnego Zebrania z wyjątkiem 

przypadków, w których Statut Klubu nie przewiduje odwołania. 
6. Żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień w sprawie dotyczącej działalności Klubu 

Sportowego, bezpośrednio na zebraniach Zarządu Klubu korespondencyjnie. 
 
                                                                §  18 
 
1.Przyjęcie w poczet członków Klubu Sportowego dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie 
później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji o której mowa w § 10.  
2. W przypadku przyjęcia w poczet członków Klubu, członek Klubu winien otrzymać 
legitymację członkowską w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w tym 
zakresie.  
3. Wręczenie legitymacji członkowskiej zastępuje zawiadomienie o przyjęcie na stan 
członków Klubu Sportowego. 
4. Odmowa przyjęcia w poczet członków Klubu nie wymaga uzasadnienia. 
                                                                   
                                                                  §  19 
 
Utrata członkostwa następuje wskutek : 
1. Wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu. 
2. Skreślenie z listy członków na podstawie Uchwały Zarządu Klubu powziętej zwykłą    

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 stanu osobowego Zarządu Klubu 
Sportowego. O skreśleniu Zarząd Klubu zawiadamia zainteresowanego pisemnie. 

3. Zalegania z opłacaniem składek członkowskich za minimum 3 okresy płatności. 
4. Śmierci członka Klubu Sportowego. 
                                                                   §  20 
 
Skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić z następujących przyczyn :  
1. Działania na szkodę Klubu Sportowego. 
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2. Postępowania sprzecznego z postanowieniami statutu, regulaminu i uchwał. 
3. Obrazy władz lub członków Klubu Sportowego. 
 
                                                                   §  21 
 
Członkowi Klubu Sportowego skreślonemu przez Zarząd z listy członków z powodów 
podanych w & 20, poz. 1 – 5 przysługuje uprawnienie odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków Klubu. Odwołanie od decyzji Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków musi 
być złożone do 14 dni w sekretariacie Klubu od daty otrzymania zawiadomienia o 
skreśleniu. Do czasu rozpatrzenia i decyzji Walnego Zebrania w sprawie odwołania, 
skreślony członek pozostaje w zawieszeniu zwracając legitymację klubową.  
Skreślonemu członkowi Klubu Sportowego odwołującemu się do Walnego Zebrania 
przysługuje uprawnienie obrony na Walnym Zebraniu. 
 
                                                                    §  22 
 
Do poszczególnych sekcji sportowych prowadzonych przez Klub Sportowy może należeć 
młodzież do 18 roku życia /młodzicy/ po uprzednim złożeniu deklaracji o przyjęciu do 
sekcji i zezwoleniu rodziców oraz władz szkolnych na należenie do sekcji sportowej. O 
przyjęciu do sekcji uchwałą podejmuje Zarząd Sekcji. Uchwała Zarządu podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu. Prawa i obowiązki młodzików regulują regulaminy 
sekcji oraz odnośne przepisy odpowiednich Związków Sportowych. 
 
 
 
                                                                 
                                                                                                                                   
                                                     R O Z D Z I A Ł    IV 
                                       Majątek i fundusz Klubu Sportowego    
 
                                                                  §  23 
 
Na środki  finansowe Klubu Sportowego składają się dochody z : 
1. składek członkowskich. 
2. imprez i zawodów sportowych organizowanych przez Klub Sportowy. 
3. udział w dochodach z imprez i zawodów organizowanych przez inne Kluby Sportowe 

lub instytucje, w których biorą udział członkowie Klubu Sportowego. 
4. subwencji, dotacji, darowizny i zapasów. 
5. dochodów z majątku własnego Klubu Sportowego. 
6. działalności gospodarczej. 
 
                                                                  §  24 
 
Na środki materialne Klubu Sportowego składają się : 
 
1. urządzenia i sprzęt sportowy nabyty ze środków finansowych Klubu oraz  

przekazany Klubowi w formie dotacji lub darowizny 
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2.   inne urządzenia, sprzęt  i ruchomości    nabyte  ze środków finansowych  Klubu 
lub przekazane Klubowi w formie  dotacji  lub  darowizny 
 

3.  urządzenia  , sprzęt  biurowy  i  świetlicowy 
 
4.   nieruchomości  nabyte  przez  Klub Sportowy  lub przekazane  na własność. 
 
                                                               §  25 
 
Nagrody zdobyte  przez Klub Sportowy   należą  również do majątku Klubu, jednak 
są wykazywane w inwentarzu  tylko   ilościowo  i  stanowią  majątek  niezbywalny.    
 
                                                                § 26 
 
1. Zbycie  lub  obciążenie  majątku  nieruchomego  Klubu  Sportowego  może  nastąpić 

wyłącznie  na  podstawie  Uchwały  Zarządu  Klubu . 
2. Skreślony.                                  

                                                                                                                                  
 
                                                 R O Z D Z I A Ł      V 
 
                                           Władze  Klubu  Sportowego 
 
                                     
                                                            §  27 
Władzami  Klubu  Sportowego  są : 
 
1. Walne  Zebranie 
 
2. Zarząd  Klubu 

 
3. Rada  Nadzorczo  -  Rewizyjna 

 
4. Zarząd  Sekcji  Sportowych . 

 
 
                                                  R O Z D Z I A Ł     VI 
                               
                              Walne  Zgromadzenie  Członków  Klubu    
 
                                                            §  28 
 
Najwyższą  władzą  Klubu  Sportowego  jest  Walne Zebranie  Członków . 
 
                                                            §  29 
 
Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  należy  : 
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1. Uchwalenie  Statutu  Klubu  oraz  jego  zmiany. 
2. Uchwalenie  regulaminu  własnych  obrad . 
3. Wybór  Zarządu  Klubu i Rady Nadzorczo – Rewizyjnej . 
4. Ustalenie  szczegółowych kompetencji Zarządu  Klubu  i  Rady Nadzorczo- 

Rewizyjnej . 
5. Załatwianie  odwołań  członków od  decyzji  Zarządu  Klubu . 
6. Decyzja  o rozwiązaniu  Klubu  Sportowego  i likwidacja  jego  majątku . 
 
                                                           §   30 
 
Walne  Zebranie  Członków  zwołuje   Zarząd Klubu  raz  na dwa  lata , a 
sprawozdawczo-wyborcze raz  na cztery lata  podając  do wiadomości członków Klubu  
termin  oraz  porządek  obrad  co najmniej  na 15 dni  przed wyznaczonym terminem  
Walnego Zebrania.                                                                   
                                                                                                                         
                                                           §   31 
 
Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków Klubu  może być  zwołane  przez  
Zarząd  Klubu : 
1. na żądanie Rady  Nadzorczo-Rewizyjnej  w ciągu  7 dni od daty złożenia  wniosku  

przez Radę Nadzorczo-Rewizyjną. 
2. na żądanie nie mniej  niż 1/5  członków  Klubu w ciągu 7 dni od daty złożenia 

deklaracji członków 
3. z inicjatywy  własnej  Zarządu Klubu  w ciągu 15 dni od daty podjęcia Uchwały 

przez Zarząd Klubu 
 

4. w przypadku zdekompletowaniu Rady Nadzorczo –Rewizyjnej do stanu 2-ch 
członków na wniosek 1-go z dwóch pozostałych członków  w ciągu  15 dni od daty 
złożenia wniosku, 

5. w razie konieczności wyboru Rady Nadzorczo-Rewizyjnej   
                           
                                                           
                                                         § 32 
 
Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym powinna zostać podana 
do wiadomości w formie ogłoszeń  na terenia miasta Stalowa Wola. 
 
                                                           § 33 
 
Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący wybrany przez zebranych po 
otwarciu Walnego Zebrania  przez prezesa Klubu. Zebrani wybierają również zastępcę 
oraz dwóch sekretarzy prowadzących  protokół Walnego Zebrania. 
 

                                                                 § 34 
 
      W Walnym Zebraniu  mogą brać udział z czynnym i biernym prawem głosu oraz   
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      wyborczym tyko członkowie zwyczajni, czynni i wspierający. 
 
                                                                  § 35 
 

W Walnym zebraniu mogą brać udział zaproszeni goście, Zasłużony dla Klubu, młodzież 
bez czynnego i biernego prawa głosu. 
 
                                                               § 36 
 
Walne zebranie może się odbyć w I terminie przy obecności co najmniej 50-ciu % 
członków Klubu, zaś w II terminie przy obecności  co najmniej 50-ciu członków. 
 
                                                               § 37 
 
Nadzwyczajne Walne zebranie może się odbyć w jednym terminie przy obecności  co 
najmniej 25-ciu %  ogółu członków  Klubu ,zaś w II terminie przy obecności co najmniej 
50-ciu członków. 
 

 
                                                                § 38 
 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, głosowanie może być 
jawne.  
 
                                                                § 39 
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego winien obejmować: 
 

1. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego we okresie kadencji  Zarządu. 
2. Sprawozdanie finansowe składane przez Radę Nadzorczo-Rewizyjną i postawienie          
      wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 
3.   Wybory Rady Nadzorczo –Rewizyjnej i Zarządu Klubu . 
 

                                                                 § 40 
 
Głosowanie nad wnioskiem Rady Nadzorczo-Rewizyjnej w sprawie udzielania lub 
odmowy absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu Sportowego jest jawne. 
 
                                                                 § 41 
 
W razie odmowy absolutorium ustępującemu Zarządowi Walne Zebranie powołuje dla 
zbadania zarzutów stawianych Zarządowi specjalną Komisję Kontrolną określając jej 
zakres działania i termin zakończenia badań .W wypadkach szczególnych Walne 
Zebranie może podjąć Uchwałę o przekazaniu spraw bezpośrednio sądowi lub 
prokuratorowi. 
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                                                                 § 42 
 
Wybory Zarządu  i Rady Nadzorczo-Rewizyjnej odbywają się w sposób tajny zwykłą 
większością głosów. 
 
                                                                 § 43 
 
Wpisanie na listę kandydatów może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody 
proponowanego kandydata. W razie nieobecności kandydata winna być przedłożona 
Walnemu Zebraniu pisemna zgoda proponowanego kandydata. 
 
                                                                 § 44 
 
Protokół Walnego zebrania  winien być sporządzony w określonej liczbie egzemplarzy o 
jednobrzmiącej treści i podpisany przez obydwu sekretarzy Walnego Zebrania oraz 
Przewodniczącego Walnego zebrania lub jego zastępcę. 
 
                                                                 § 45 
 
Za zgodność treści protokołu z przebiegu Walnego zebrania dyskusji i uchwałami 
podjętymi na walnym Zebraniu są odpowiedzialni sekretarze oraz przewodniczący 
podpisujący protokół. 

 
                                                                § 46 
 
Protokół z Walnego zebrania winien być przechowywany w aktach Klubu Sportowego 
przez okres 10-ciu lat. 
 
     R O Z D Z  I A Ł   VII 
 
 
                                                         Zarząd Klubu 
 
                                                                 § 47 
 
Działalnością Klubu Sportowego kieruje Zarząd Klubu . 
 
                                                                
                                                                 § 48 
 

1.  Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków         . 
2.  Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Klubu. 
3. Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym  
     zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. 

Odwołanie Prezesa następuje w tym samym trybie. 
4. W przypadku gdy członek Zarządu Klubu utraci członkostwo w Klubie zgodnie z & 20  
     statutu lub złoży rezygnację z pracy dokonuje się uzupełnienia składu spośród osób,  
     które kandydowały w Walnym Zebraniu według kolejności uzyskanej przez nich liczby  
     głosów . Liczba członków Zarządu pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć  
     liczby dwa. 
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§ 49 

 
                                                             Skreślony 
 
                                                                 § 50 
 
                                                             Skreślony. 
 
                                                                 § 51 
 
Zarząd Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i 
podpisywania w imieniu Klubu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 
Klubu w tym Prezesa Klubu. 
 
                                                                 § 52 
 
Kompetencje Zarządu Klubu obejmują decydowanie o wszystkich sprawach 
wynikających z programowej działalności Klubu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
wyraźnie do kompetencji Walnego Zebrania. 
W szczególności do kompetencji Zarządu Klubu należy: 
1.  Ustalanie programu działania Klubu. 
2.  Ustalanie regulaminu działalności gospodarczej. 
3.  Zarządzanie majątkiem Klubu Sportowego. 
4.  Zaciąganie zobowiązań finansowych. 
5.  Udzielanie pełnomocnictw . 
6.  Zatwierdzanie regulaminów sekcji sportowych. 
7.  Zatwierdzanie Zarządów sekcji sportowych. 
8.  Powoływanie Komisji do wykonywania określonych zadań wynikających z programu     
     działalności lub dla przeprowadzenia poszczególnych spraw. .Do Komisji mogą być  
     powoływani członkowie z poza Zarządu. 
9.  Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
10. Zawieszanie Zarządów Sekcji. 
11.Powoływanie oraz zawieszanie sekcji sportowych w przypadkach nie wykazywania  
    żywotności lub dezorganizacji względnie szkodliwej dla działalności Klubu do decyzji  
    Walnego Zebrania. 
12.Zwoływanie Zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach  
     określonych Statutem,. 
13.Składanie sprawozdań z działalności Klubu Sportowego przed Walnym Zebraniem co  
     dwa lata. 
14.Zatwierdzanie kar nałożonych na czynnych członków przez Zarządy sekcji zgodnie z  
     obowiązującymi regulaminami sekcji. 
15.Ustalanie opłat za korzystanie obiektów , urządzeń sportowych. 
16.Zatwierdzanie lub uchylanie Uchwał zarządów sekcji, udzielanie zwolnień lub  
     skreśleń czynnym członkom klubu ( zawodników ) na wniosek sekcji. 
17.Ustalanie delegacji Zarządów  Klubu i Zarządów sekcji do odpowiednich Związków  
     Sportowych  oraz Federacji . 
18.Ustalanie pracy Klubu na rok sprawozdawczy oraz kontrola pracy sekcji sportowych. 
19.Skreślony. 
20.Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu i Klubu. 
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                                                                 § 53 
 
Zarząd Klubu odpowiada przed Walnym Zebraniem za prawidłowość i celowość 
działalności Klubu oraz gospodarki środkami materialnymi i finansowymi Klubu w 
okresie sprawozdawczym . 
 
                                                                 § 54 
 
Kadencja Zarządu Klubu trwa cztery lata 
 
                                                                 § 55 
 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy jego członków . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Posiedzenia. 

 
 
                                                                 § 56 
 
W przypadku nagłej konieczności , gdy zwłoka mogłaby przynieść szkodę Klubowi , 
Prezes lub Dyrektor Klubu mogą podejmować jednoosobowe decyzje , które Zarząd 
Klubu zatwierdza na najbliższym zebraniu. 
 
                                                                 § 57 
 
                                                           Skreślony 
 
                                                                 § 58 
 
W posiedzeniu zarządu Klubu mogą brać udział zaproszeni goście - członkowie Rady 
Nadzorczo – Rewizyjnej , eksperci , biegli, kierownicy sekcji oraz trenerzy i instruktorzy 
z głosem wnioskującym ,których sprawy są przedmiotem obrad . 
 
                                                                 § 59 
 
W zebraniach mogą uczestniczyć honorowi członkowie Klubu z głosem doradczym. 
 
                                                                 § 60 
 
Zebrania Zarządu są protokołowane zaś Uchwały wpisywane do specjalnie prowadzonej 
księgi Uchwał Zarządu Klubu. 
Protokoły z zebrania Zarządu Klubu winny być przechowywane przez okres 10 lat tj. 6 
lat po zakończeniu działalności. 
 
                                                                 
 
                                                              § 61 
 
                                                         Skreślony. 
 
   
                                             



 13 
R O Z D Z I A Ł  VIII 

 
                                        Rada  Nadzorczo – Rewizyjna 
 
                                                                 § 62 
 
1.Kontrolę działalności Zarządu Klubu  i Zarządów Sekcji sprawuje Rada Nadzorczo- 
   Rewizyjna w składzie od 3 do 5 członków. 
2. Członków Rady Nadzorczo-Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Klubu.  

     3. Skreślony. 
 

                                                                 § 63 
 
Przewodniczącego Rady Nadzorczo –Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie 
na pierwszym zebraniu , które winno odbyć się w ciągu 14-tu dni od daty wyborów . 
Uchwały Rady Nadzorczo –Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności połowy składu  
                                                                 § 64 
 
Kompetencje Rady Nadzorczo Rewizyjnej  obejmują: 
1.Okresową co najmniej kwartalną kontrolę ksiąg rachunkowych i dochodów  
   finansowych Klubu. 
2.Kontrolę celowości wydatków oraz zgodności podejmowanych zobowiązań z  
   przepisami Statutu. 
3.Kontrolę sposobu gospodarki materiałami, środkami Klubu. 
4.Udział w komisjach inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych Klubu. 
5.Stawianie orzeczeń kwalifikacyjnych o nadużyciach finansowych lub przekroczeniu  
   kompetencji przez członków Zarządu Klubu lub Zarządów Sekcji na wniosek Zarządu  
    Klubu. 
6.Stawianie wniosków do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania. 
7.Kontrolę prawidłowości opracowania bilansu Klubu Sportowego. 
8.Stawianie przed Walnym Zebraniem wniosków o udzielenie absolutorium lub nie  
   udzielenie  ustępującemu Zarządowi. 
9.Przekazywanie Prokuraturze przypadków stwierdzonych nadużyć finansowych. 
10.Zwoływanie Walnego Zebrania. 
11.Wyrażenie zgody na : 
- przystąpienie przez Klub do spółki 
- zbycie przez Klub majątku nieruchomego 
- zawieszenie lub likwidację sekcji sportowej 
- zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych ( o okresie spłaty dłuższej niż 

jeden rok) 
- dokonanie darowizn 
12.Ocenę pracy Zarządu przynajmniej raz w kwartale . 
13.Zatwierdzanie rocznych planów pracy Zarządu. 
14.Przyjęcie względnie odrzucenie rocznego sprawozdania z działalności Klubu oraz  
     sprawozdania finansowego. 
15.Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Zarządu i Klubu. 
16.Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego Klubu.  
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                                                                § 65 
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami -  Przewodniczący Rady 
Nadzorczo- Rewizyjnej obowiązany jest przekazać Zarządowi Klubu w ciągu 7 dni od 
daty przeprowadzonej  kontroli .  
                                                                 
                                                                  § 66 
 
W skład Rady Nadzorczo-Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu 
lub Zarządów sekcji. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczo-Rewizyjnej utraci 
członkostwo w Klubie zgodnie z & 20 Statutu lub złoży rezygnację z pracy ,dokonuje się 
uzupełnienia składu spośród osób ,które kandydowały na Walnym Zebraniu według 
kolejności  uzyskanej przez nich liczby głosów. Liczba  członków Rady Nadzorczo-
Rewizyjnej  pochodzących z uzupełnienia  nie może przekroczyć  liczby trzy. 
 
                                          
                                          
 
                                              R O Z D Z I A Ł     IX 
 
                                              Sekcja    sportowa  
 
                                                                 § 67 
 
Program działalności sportowej Klubu realizują sekcje sportowe . 
 
                                                                 § 68 
 
Sekcje sportowe powołuje się do życia oraz zawiesza lub rozwiązuje   
Zarząd Klubu – do decyzji Walnego Zebrania. 
 
                                                                 § 69 
 
Warunkiem do powołania  sekcji jest decyzja Zarządu Klubu. 
 
                                                                 § 70 
 
Na okres organizacyjny sekcji , który nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy 
Zarząd Klubu może mianować kierownika sekcji ,który  wspólnie z Zarządem Klubu 
kieruje pracą organizacyjną sekcji. 
 
                                                                 § 71 
 
Działalnością sekcji sportowej kieruje Zarząd sekcji wybierany spośród członków 
wspierających lub zwyczajnych. Do Zarządu sekcji mogą być wybierani również  
czynni członkowie Klubu. 
 
                                                                 § 72 
 
Wybór Zarządu sekcji odbywa się na Zebraniu Ogólnym Sekcji zwołanym przez  
Zarząd Klubu. 
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                                                                 § 73 
 
Wybory do sekcji  przeprowadzane są w sposób tajny.                                                                
 
                                                                 § 74 
 
Skład Zarządu Sekcji nie może być mniejszy niż 3 osoby : 
kierownik , sekretarz  i gospodarz sekcji. 
 
                                                                 § 75 
 
Zarząd  Sekcji wybierany na Zebraniu Ogólnym Sekcji wymaga zatwierdzenia przez 
Zarząd Klubu . 
 
            
 
                                                                 § 76 
 
W razie zdekompletowania składu Zarządu sekcji mogą być  na wniosek pozostałych 
członków Zarządu sekcji przeprowadzone wybory uzupełniające. 
 
                                                                 § 77 
 
W razie ustąpienia kierownika sekcji , Zarząd sekcji wybiera spośród siebie nowego 
kierownika , którego następnie zatwierdza Zarząd Klubu . 
 
                                                                 § 78 
 
Kompetencje Zarządu sekcji ustala  każdorazowo Zarząd  Klubu . 
 
                                                                 § 79 
 
Sekcja sportowa prowadzi samodzielną politykę finansowo-gospodarczą w ramach  
otrzymanych środków i na zasadach określonych przez Zarząd Klubu . 
 
 
                                                 R O Z D Z I A Ł  X 
 
          Zmiana statutu , rozwiązanie Klubu i likwidacja majątku Klubu 
 
                                                                  § 80 
 
Uchwały w sprawie statutu Klubu lub jego zmiany wymagają większości 2/3 
członków obecnych na Walnym Zebraniu , zaś w sprawie rozwiązania Klubu  
większością 3/4  członków obecnych na Walnym  Zebraniu . 
 
                                                                 § 81 
 
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ma określić sposób likwidacji i cel na  
jaki  przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia. 
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                                             R O Z D Z I A Ł  XI 
 
                                          Postanowienia  końcowe 
 
                                                                 § 82 
 
Statut opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r-PRAWO  O  
STOWARZYSZENIACH / Dz.U. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami/ oraz 
ustawę z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie  /Dz.U. 2010 r.  nr 127 poz.857 z 
późniejszymi zmianami /.                                           
 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARJACIE 
 ( Dz.U.2003 Nr 96 poz.873 z późn. zm.)”. 
                                                             
  
                                                                  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
      
 
                                                                        
  
   


