
 
 

ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY  
 
 

 

"GWARDIA" 
Zielona Góra 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

STATUT 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zielona Góra marzec 2016 rok 

 



Strona 2 z 12 

 

 

 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania  

i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.                 
   Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. 
 
 

Z Ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach 
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STATUT 

 

ZIELONOGÓRSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "GWARDIA"  
 

 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia” w skrócie ZKS „Gwardia”, zwany dalej 
Klubem. 

 

Art. 2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto Zielona Góra. 

 

Art. 3.  

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym posiadającym osobowość prawną. 

2.  Klub realizuje cele i zadania statutowe zgodnie z ustawami :  

1) o stowarzyszeniach, 

2) o sporcie, 

3) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oraz niniejszym statutem Klubu.  

 

Art. 4.  

1. Klub może być członkiem prawnym polskich związków sportowych, organizacji sportowych oraz innych stowarzyszeń.   

2. Członkostwo Klubu w polskim związku sportowym uprawnia Klub do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez ten związek.   

 

Art. 5.  

1. Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.  

2. Do realizacji celów i zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników, powoływać pełnomocników oraz 
wynagradzać członków zarządu. 

 

Art. 6. Godło Klubu ma kształt wydłużonego trójkąta o bokach wypukłych, ostrym kątem zwróconym ku dołowi, górne 
kąty wklęsłe - wygięte. 

 

Art. 7.  

1. Flaga Klubu składa się z pasów czerwono - biało - niebieskiego ułożonych poziomo. 

2. Na pasie białym po środku umieszczone są litery „GZG” koloru żółtego, które oznaczają „Gwardia” Zielona Góra. 

 

Art. 8. Odznaką organizacyjną Klubu jest wizerunek godła. 
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Rozdział  2 
 

Cele i zadania statutowe 

 

Art. 9.  

1. Klub propaguje, organizuje i stwarza warunki do rozwoju kultury fizycznej na terenie działania Klubu, a w 
szczególności na terenie Miasta Zielona Góra.   

2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, określonej grupy podmiotów, a w szczególności 
własnych członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Zielonej Góry.  

3.  Klub realizuje zadania publiczne jako organizacja pożytku publicznego i wolontariatu.  

 

Art. 10.  

1. Klub realizuje swoje cele poprzez zadania sportowo – szkoleniowe : 

1) współdziałanie z władzami sportowymi, samorządowymi i państwowymi w celu zapewnienia członkom 
stowarzyszenia właściwych warunków do  realizacji zadań statutowych,  

2) upowszechnianie sportu określonego w Ustawie o sporcie, jako formy aktywności fizycznej, które przez 
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej                          
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, 

3) uczestnictwo zawodników oraz sekcji sportowych we współzawodnictwie sportowym,  

4) organizowanie zawodów sportowych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym, 

5) prowadzenie działalności szkoleniowej, 

6) współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach wychowawczych, opieki medycznej, ubezpieczeń od 
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, dotyczących członków stowarzyszenia oraz osób 
korzystających z obiektów.  

2. Klub realizuje swoje cele poprzez zadania w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu, a w szczególności : 

1) ochrona i promocja zdrowia, 

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) wychowawcze oddziaływanie poprzez sport, 

4) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,  

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

6) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, 

7) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności,  

8) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.  

3. Wszystkie cele statutowe w zależności od potrzeb klub realizuje odpłatnie lub nieodpłatnie. 

 

Art. 11. Działalność Klubu w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu podlega wyodrębnieniu, w sposób 
zapewniający identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 

 

Art. 12. Klub jest użytkownikiem obiektów komunalnych na podstawie umowy podpisanej z Miastem Zielona Góra, 
określającej zadania i obowiązki Klubu.   

 

Art. 13.  

1. Klub zapewnienia środki finansowe na realizację celów i zadań statutowych poprzez: 

1) działalność gospodarczą, w tym szkolenia pozasportowe, 

2) pozyskiwanie dotacji celowych z budżetu, 

  3) działalność odpłatną pożytku publicznego, która pozwala na pobieranie opłat od adresatów zadania. 
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2. W zakres szkoleń pozasportowych wchodzą formy szkoleń, które przynoszą określone przychody i nie wynikają                   
z realizacji Ustawy o sporcie. 

3. Dotacje, o których mowa w pkt 2 mają służyć realizacji celów publicznych i mogą być przeznaczone w szczególności 
na :  

1) realizację programów szkolenia sportowego,  

2) zakup sprzętu sportowego,  

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,  

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków Klubu, lub zwiększy dostępność 
społeczności lokalnej do działalności sportowej Klubu.   

4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań 
publicznych, za którą pobierane jest wynagrodzenie, jak również sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub 
świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów 
darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

5. Dochód uzyskany z działalności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3, służy wyłącznie realizacji zadań należących 
do sfery zadań publicznych, lub celów i zadań statutowych. 

6. Działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą, jeżeli: 

1) wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie 
wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, 

2) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności nieodpłatnej  
i odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszonych przez Prezesa GUS za rok poprzedni, 

3) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych 
form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów 
o rachunkowości. 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

Art. 14.  

1. Członkowie Klubu dzielą się na : 

1) zwyczajnych,  

2) uczestników, 

3) honorowych, 

4) wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, zamieszkała w kraju lub za granicą, która złożyła pisemną 
deklarację oraz została przyjęta decyzją zarządu Klubu w poczet członków stowarzyszenia.  

3. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie 
pisemnej deklaracji, w trybie określonym w ust. 2. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, zasłużona szczególnie dla rozwoju 
Klubu. 

5. Członek honorowy ma wszystkie prawa przyznane członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.  

6. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie Klubu na wniosek zarządu. 

7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele statutowe klubu i udziela wsparcia 
materialnego lub organizacyjnego i przyjęta w poczet członków decyzją Zarządu Klubu. 
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Art. 15.  

1. Prawa członków zwyczajnych: 

1) czynne oraz bierne prawo wyborcze, z głosem stanowiącym,  

2) posiadanie legitymacji członkowskiej oraz odznaki organizacyjnej Klubu, 

3) zgłaszanie  postulatów i wniosków do władz oraz ocenianie ich działalności, 

4) korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu Klubu, 

  5) Korzystanie z obiektów, urządzeń oraz sprzętu sportowego na zasadach określonych w regulaminach  
        zatwierdzonych przez Zarząd Klubu. 

6) uczestniczenie w zawodach sportowych, zgrupowaniach szkoleniowych oraz innych imprezach organizowanych przez 
Klub, 

7) Korzystanie z ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. 

8) Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym i treningach zobowiązani są uzyskać orzeczenie lekarskie o stanie 
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie i zajęciach treningowych, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

2. Członkowie uczestnicy mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.  

3. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.  

4. Członkowie wspierający maja prawo do uczestnictwa w walnych zebraniach Klubu bez prawa wyborczego czynnego i 
biernego z głosem doradczym. 

5. Członek wspierający może otrzymać prawa członka zwyczajnego po uzyskania minimum trzeciej klasy sportowej i 
spełnieniu warunków określonych w ust. 2 

 

Art. 16.  

1. Obowiązki członków Klubu : 

1) działać na rzecz rozwoju stowarzyszenia, 

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych, a także realizować uchwały i zarządzenia władz 
Klubu, 

3) dążyć do podnoszenie poziomu sportowego, w przypadku czynnego uprawiania sportu,  

4) dbać o powierzony sprzęt sportowy oraz majątek Klubu, 

5) przestrzegać postanowień art. 43. ust. 1 Ustawy o sporcie, dotyczącego dopingu w sporcie,  

6) regularnie opłacać składki członkowskie Klubu oraz odpłatności za treningi ustanowione przez sekcje sportowe, 

2. w uzasadnionych przypadkach zarząd Klubu może obniżyć wysokość składki członkowskiej.   

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.  

4. Szczegółowe obowiązki członków Klubu uprawiających czynnie sport określa regulamin sekcji sportowych. 

 

Art. 17.  

1. Wyróżnienia za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną działalność na rzecz sportu i Klubu oraz wybitne 
osiągnięcia sportowe:  

1) pochwała, 

2) dyplom, 

3) nagroda finansowa lub rzeczowa, 

4) nadanie godności członka honorowego. 

2. Postanowienie zawarte w ust. 1, pkt 4, nie ma zastosowania w stosunku do członków uczestników Klubu. 

3. Szczegółowe zasady udzielania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez zarząd Klubu.  
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Art. 18.  

1. Zasady karania dyscyplinarnego za nie stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i za inne przewinienia 
dyscyplinarne członków Klubu :  

1) kara dyscyplinarna jest ostatecznym środkiem wychowawczym i powinna być adekwatna do popełnionego 
przewinienia, 

2) karę dyscyplinarną wymierza się w przypadku, jeżeli zastosowane wcześniej inne środki wychowawcze nie odniosły 
pożądanego rezultatu,  

3) kara dyscyplinarna w szczególnie uzasadnionych przypadkach powinna być poprzedzona postępowaniem,                          
w celu wyjaśnienia okoliczności w jakich przewinienie zostało popełnione oraz zapoznaniem się z dotychczasowym 
zachowaniem się sprawcy,  

4) ukaranie dyscyplinarne powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni, od dnia uzyskania wiadomości przez 
uprawnione organy, o popełnieniu przewinienia, 

5) postanowienie zawarte w pkt 4, zwiększa się o dalsze 30 dni, jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt 3,  

6) organ uprawniony do nałożenia kary dyscyplinarnej przekazuje swoją decyzję o ukaraniu na piśmie, wraz                   
ze stosownym uzasadnieniem,  

7)  za popełnione przewinienie wymierza się zawsze jedną kare dyscyplinarną,  

8) organ, który karę wymierzył, może w szczególnym przypadku darować część wymierzonej kary dyscyplinarnej,  

9) od ukarania dyscyplinarnego przysługuje ukaranemu prawo odwołania się do organu wyższej instancji w terminie 
14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji, 

10) odwołanie, o którym mowa w pkt 9, nie wstrzymuje wykonania kary.  

2. Rodzaje kar dyscyplinarnych :  

1) upomnienie,  

2) nagana, 

3) zawieszenie w prawach zawodnika, 

4) zawieszenie w prawach członka, 

5) wykluczenie z Klubu, 

6) skreślenie z listy członków Klubu. 

 

3. Nakładanie kar oraz tryb odwoływania się : 

1) kary określone w ust 2 pkt 1-3 mogą być nakładane przez zarząd Klubu oraz zarządy sekcji sportowych, 

2) kary określone w ust 2 pkt 4-6 mogą być nakładane wyłącznie przez zarząd Klubu,  

3) odwołanie od decyzji zarządu sekcji rozpatruje zarząd Klubu, natomiast od decyzji zarządu odwołanie rozpatruje 
walne zebranie Klubu.     

 

Art. 19.  

1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:  

1) wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie, 

2) rozwiązania Klubu, 

3) wykluczenia z Klubu, 

4) skreślenia z listy członków, 

5) zwolnienia z Klubu. 

  6) skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym na środek karny pozbawienia praw publicznych. 

2. Wykluczenie może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, na podstawie uchwały 
zarządu Klubu. 

3. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały zarządu Klubu, w przypadku: 
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1) śmierci członka, 

2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 

3) nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, 

4) nałożenia kary dyscyplinarnej. 

4. Zwolnienie z Klubu udzielane jest zawodnikom na podstawie uchwały zarządu Klubu, zgodnie z obowiązującymi               
w sporcie przepisami.                                     

                 

Rozdział 4  

Władze Klubu  

 

Art. 20.  

1. Władzami Klubu są: 

1) walne zebranie delegatów lub członków, 

2) zarząd, 

3) komisja rewizyjna. 

2. Walne zebranie delegatów jest najwyższą władzą Klubu, pod warunkiem zrzeszenia w Klubie minimum 80 członków. 

3. W walnym zebraniu delegatów biorą udział z głosem stanowiącym: 

1) delegaci wybrani przez członków Klubu, według klucza 5 członków wybiera 1 delegata, 

2) członkowie zarządu, 

3) członkowie komisji rewizyjnej. 

4. Do udziału w walnych zebraniach zapraszani są członkowie honorowi Klubu, którzy uczestnicząc w zebraniu uzyskują 
czynne prawo wyborcze i posiadają głos doradczy. 

5. Do udziału w walnym zebraniu zapraszani mogą być goście, z głosem doradczym. 

6. Delegaci wybierani są na okres 4 lat, a ich kadencja kończy się przed rozpoczęciem kolejnego walnego zebrania 
sprawozdawczo - wyborczego. 

7. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Klubu delegują na walne zebranie jednego przedstawiciela, któremu 
udzielają pisemne pełnomocnictwo.  

8. W przypadku zmniejszenia się ilości członków Klubu poniżej osiemdziesięciu, najwyższą władzę Klubu stanowi walne 
zebranie członków. 

 

Art. 21.  

1. Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania należy: 

1) uchwalenie statutu oraz jego zmian, 

2) wybór członków władz Klubu, 

3) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu, w tym sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz finansowego,  

4) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu, na wniosek komisji rewizyjnej,  

5) uchwalanie  założeń  do programów działalności Klubu i zadań dla jego władz,  

6) uchwalanie założeń do budżetu Klubu,  

7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 

8) nadawanie godności członka honorowego, 

9) podejmowanie decyzji w sprawach zgłoszonych pod obrady przez władze Klubu, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawach nałożonych kar dyscyplinarnych,  

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu oraz określenie celu, na jaki zostanie przekazany majątek Klubu.  

2.  Walne zebranie delegatów zwoływane jest:  

1) co roku, jako sprawozdawcze,  
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2) co 4 lata, jako sprawozdawczo – wyborcze,  

3) 30 dni od złożenia wniosku, jako nadzwyczajne.  

3. Walne zebrania zwoływane są uchwałą zarządu Klubu i przeprowadzane w terminie do dnia 31 marca. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego zebrania powinno być podane do wiadomości członków Klubu na tablicy 

informacyjnej i stronie internetowej co najmniej na czternaście dni przez terminem zebrania. 

5. Członkowie honorowi zapraszani są na zebrania w formie pisemnej.   

6. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w I terminie, przy obecności co najmniej połowy osób 
+ 1 uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania osób, chyba że 
dla danego rodzaju spraw statut przewiduje kwalifikowaną większość. 

7. Uchwały walnego zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że walne zebranie podejmie uchwałę o głosowaniu 
tajnym. 

8. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na wniosek: 

1) zarządu Klubu, 

2) komisji rewizyjnej, 

3) co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

9. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 30 dni, od daty złożenia wniosku.  

10. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono 
zwołane.     

 

Rozdział 5  

Zarząd Klubu 

 

Art. 22.  

1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy walnymi zebraniami. 

2. Zarząd składa się z 4 członków wybieranych przez walne zebranie. 

3. Kadencja zarządu trwa 4 lata, ustępujący członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie. 

4. Zarząd może włączyć do swego składu nowego członka na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji zarządu,               
w ilości nie przekraczającej 2 członków zarządu. 

5. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone 
funkcje. 

6. Zarząd na posiedzeniach podejmuje Uchwały i Zarządzenia dotyczące działalności statutowej Klubu. 

7. Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje zwykła większością głosów oddanych przez członków Zarządu obecnych na 
posiedzeniu. 

1) w przypadku równowagi głosów – dwa głosy „za” i dwa głosy  „przeciw” o podjęciu decyzji rozstrzyga głos 
Prezesa. 

8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy obecności Prezesa i co najmniej jednego członka Zarządu. Decyzja musi 
być podjęta jednogłośnie.  

9. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział członków Zarządu w podejmowaniu decyzji za pośrednictwem 
środków przekazu teleinformatycznego w czasie rzeczywistym. 

10. W razie ustąpienia prezesa zarządu, w czasie trwania kadencji, zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego 
prezesa, który pełni  funkcję do najbliższego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

11. Członkowie zarządu składają oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, co wynika z postanowienia Ustawy o pożytku publicznym       
i o wolontariacie. 

 

Art. 23.  

1. Kompetencje zarządu Klubu: 

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
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2) kierowanie działalnością Klubu oraz realizowanie uchwał walnego zebrania, 

3) uchwalanie budżetu, 

4) zatwierdzanie planów działalności sportowej, finansowej oraz gospodarczej, 

5) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu działalności zarządu Klubu, 

6) powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji sportowych, 

7) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,  

8) podejmowanie uchwał w zakresie zrzeszania się z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi, 

9) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, a w szczególności przyjmowanie i zwalnianie z pracy pracowników 
etatowych, 

10) zwoływanie walnych zebrań Klubu, 

11) nakładanie kar dyscyplinarnych, 

12) wyróżnianie za szczególne dokonania na rzecz Klubu, 

13) skreślanie z listy członków Klubu za nie płacenie składek członkowskich. 

2. Pierwsze posiedzenie nowego zarządu powinno się odbyć niezwłocznie po jego wyborze, w celu ukonstytuowania się 
oraz wyboru prezesa i wiceprezesa. 

3. Pierwsze posiedzenie zarządu prowadzi przewodniczący walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, który 
sporządza protokół z posiedzenia.   

 

Art. 24.  

1. Posiedzenia zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z planem działalności. 

2. w szczególnych przypadkach posiedzenie Zarządu mogą zwołać trzej członkowie Zarządu lub Komisja Rewizyjna w 
terminie czternastu dni. 

3.  Szczegółowy zakres działania, podział obowiązków oraz organizację wewnętrzną określa regulamin zarządu.  

4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot uzasadnionych kosztów, z tytułu pełnionych funkcji.  

5. W wypadku niemożliwości pełnienia czynności przez prezesa zastępuje go wiceprezes, a w szczególnych przypadkach 
upoważniony członek zarządu.  

  

Rozdział  6 

Komisja rewizyjna  
 

Art. 25.  

1. Organem kontrolnym Klubu jest komisja rewizyjna. 

2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych na okres 4 lat  przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

4. Komisja może włączyć do swojego składu 1 nowego członka, na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji. 

5. Członkowie komisji nie mogą być jednocześnie członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,       
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkowie komisji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane                        
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

7. Członkowie komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie            
w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
GUS za rok poprzedni.    

 

Art. 26.  

1. Zakres działania komisji rewizyjnej: 

1) prowadzenie działalności zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem komisji rewizyjnej, 

2) kontrola działalności Klubu, 
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3) składanie sprawozdań z działalności komisji na walnym zebraniu Klubu.  

4) stawianie wniosku na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Klubu w sprawie udzielenia absolutorium 
ustępującemu zarządowi Klubu.  

2. Przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Klubu.  

3. Komisja ma prawo występowania do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz 
usunięcia nieprawidłowości.  

4. Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji określa regulamin komisji rewizyjnej.  

 

Rozdział 7 

Sekcje Sportowe 
 

Art. 27.  

1. Sekcje sportowe są podstawowymi ogniwami organizacyjnymi powołanymi przez zarząd Klubu.    

2. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy sekcji określa regulamin zatwierdzony przez zarząd Klubu. 

 

Rozdział 8 

Majątek 
 

Art. 28.  

1.Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Klub czerpie fundusze z: 

1) wpływów ze składek członkowskich, 

2) dotacji,  

3) odpłatności za treningi, 

4) wpływów z działalności sportowej, 

5) zapisów i darowizn, 

6) działalności gospodarczej, 

7) działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

8) środków otrzymanych od sponsorów.  

 

Art. 29. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.  

 

Art. 30. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 

Art. 31. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu Klubu. 

 

Art. 32. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.  

 

 

 



Strona 12 z 12 

 

 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

Art. 33. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy osób + 1 uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 34.  

1. Zmiany statutu uchwala walne zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy + 1 
delegatów lub członków uprawnionych do głosowania.  

2. Zmiany statutu wymagają zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

 

Art. 35.  

1. Rozwiązanie się Klubu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 
co najmniej połowy + 1 liczby członków Klubu. 

2. W razie rozwiązania się Klubu walne zebranie członków określi cel na jaki zostanie przekazany majątek. 

3. Likwidatorami Klubu są członkowie zarządu. 

4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający 
majątek Klubu przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 

5. Likwidator w szczególności powinien : 

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji, 

2) dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości               
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Klubu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu. 

 

Art. 36.  

1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 
osób: prezesa lub wiceprezesa oraz księgowego Klubu. 

2. W uzasadnionych przypadkach zarząd Klubu może upoważnić do dokonania czynności wymienionych w ust.1 innych 
członków zarządu, udzielając im pisemnego pełnomocnictwa. 

 
 
                                      

Czytelne podpisy zarządu klubu: 
 
Prezes klubu   –  .................................................................... 
 
Wiceprezes klubu  –  .................................................................... 
 
Członek   –  .................................................................... 
 
Członek   –  .................................................................... 


