
 

STATUT 

Klubu Sportowego OSTROVIA Ostrów Mazowiecka 
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klubu Sportowego OSTROVIA Ostrów Mazowiecka, zwany 

dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. 

§ 2 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Ostrów Mazowiecka 

§ 3 

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

2. Klub jest powołany na czas nieokreślony.  

 

§ 4 

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia  7  kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. 

z 2001r. Nr 79 Poz. 855 z zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 Poz. 873),  ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z zm.)  i niniejszym Statutem. 

§ 5 

1. Klub może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub 

podobnym profilu działania. 

2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu. 

 

 



§ 6 

1. Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty 

zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Klub może używać odznak, logotypów i pieczęci na zasadach określonych w swoim 

wewnętrznym regulaminie. 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

§ 7 

1. Klub działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach: 

a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

c) przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem Klubu jest: 

a) krzewienie kultury fizycznej, 

b) organizowanie i rozwijanie nauki gry w piłkę nożną i inne dyscypliny sportu, 

c) popularyzacja piłki nożnej i  innych dyscyplin sportu, 

d) wychowanie poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację, 

e) przeciwdziałanie uzależnieniom, 

f) organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 

g) rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

3. Klub realizuje swoje cele przez: 

a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu 

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych  rangi krajowej i międzynarodowej, 

c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 



d) prowadzenie działalności szkoleniowej, 

e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, 

f) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji 

polityki  informacyjnej Klubu, 

g) prowadzenie działalności promocyjnej z przeznaczeniem uzyskanych środków na 

działalność statutową Klubu, 

h) prowadzenie badań na temat praktyk i standardów spędzania wolnego czasu i inicjowanie 

zachowań w tym zakresie, 

i) organizowanie kontaktów członków i sympatyków Klubu, w tym także  ze społecznością 

lokalną, poprzez spotkania tematyczne, imprezy, wystawy, zjazdy, bale, koncerty, dyskoteki, 

konkursy, rajdy lub inne platformy komunikacji, 

j)  prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie kultury, oświaty, 

wychowania i tradycji gry w piłkę nożną i uprawiania sportu oraz zdrowego trybu życia, 

k) współpraca z podobnymi, zagranicznymi i krajowymi organizacjami członków 

o podobnych zainteresowaniach., 

l) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; 

ł) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,  

m) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej, 

n)  prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów.  

§ 8 

1. Cele, o których mowa w § 7, Klub realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej 

i odpłatnej, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań 

odpłatnych. 

3. W zakres działalności odpłatnej Klubu wchodzi w szczególności: 

a) organizacja szkoleń z zakresu gry w piłkę nożną, 

b) organizacja obozów sportowych, 

c) organizacja imprez sportowych i turystycznych. 



4. Cały dochód osiągany przez Klub przeznacza się na realizację zadań statutowych 

określonych w § 7 i § 8 ust. 1. 

§ 9 

Działalność Klubu opiera się na działalności społecznej jego członków. Do realizacji zadań 

i spraw założonych przez statut Klubu, Klub może zatrudniać pracowników. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych, 

d) sympatyków. 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec nie 

mający zamieszkania w Polsce, który: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni z praw obywatelskich, 

c) utożsamia się z celami statutowymi Klubu, 

d) deklaruje chęć ich realizacji, 

e) złożył deklarację członkowską. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Klubu uchwałą na podstawie 

pisemnej deklaracji członkowskiej, kierując się dobrem Klubu. 

3. Członkowie zwyczajni  Klubu mają prawo do: 

a) wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Klubu oraz oceny jego działalności, 



b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, 

c) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu, 

d) korzystania ze sprzętu klubowego, urządzeń klubowych i obiektów, 

e) reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych, 

f) korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu. 

4. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do: 

a) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu, 

b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz innych 

przepisów obowiązujących, 

c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez 

Zarząd Klubu, 

d) przestrzegania dobrych zwyczajów sportowych i zasad etyki oraz wymagania tych zasad 

od zrzeszonych członków Klubu, 

e) należytego dbania o sprzęt sportowy, urządzenia i obiekty klubowe, 

f) dbania o dobre imię Klubu, 

g) stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków. 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna albo jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała pomoc 

finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz działalności statutowej Klubu. 

2. Przyjęcia na członka wspierającego na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego 

deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi po zaaprobowaniu dokonuje 

Zarząd Klubu. 

3. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do: 

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym, 

b) kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych przez siebie na rzecz Klubu, 



c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

4. Członek wspierający jest obowiązany do: 

a) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń 

zawartych w podpisanej deklaracji, 

b) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu, 

c) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

d) przestrzegania i krzewienia dobrych zwyczajów sportowych i zasad etyki oraz wymagania 

tych zasad od zrzeszonych członków Klubu. 

§ 13 

1. Członkiem honorowym klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu. 

3. Członek honorowy ma prawo do: 

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym, 

b) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

4.Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu i Uchwał Władz 

Klubu. 

§ 14 

1. Członkiem sympatykiem Klubu może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie 

mający zamieszkania w Polsce, który ukończył 8 lat, a nie przekroczył 18 roku życia oraz: 

a) utożsamia się z celami statutowymi Klubu, 

b) deklaruje chęć ich realizacji, 

c) złożył deklarację członkowską, oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Przyjęcie na członka sympatyka dokonuje Zarząd Klubu Uchwałą na podstawie pisemnej 

deklaracji członkowskiej oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych kierując się dobrem 

Klubu. 

3. Członek sympatyk Klubu ma prawo do: 



a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu bez prawa głosu oraz bez korzystania 

z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 

b) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu, 

c) reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych. 

4. Członek sympatyk Klubu zobowiązany jest do: 

a) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu, 

b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

c) stałego podnoszenia umiejętności piłkarskich i uczestniczenia w szkoleniach z piłki nożnej, 

d) przestrzegania dobrych zwyczajów sportowych i zasad etyki oraz wymagania tych zasad 

od zrzeszonych członków Klubu, 

e) należytego dbania o sprzęt piłkarski, urządzenia i obiekty klubowe, 

f) dbania o dobre imię Klubu. 

§ 15 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia członka Klubu z Klubu zgłoszonego pisemnie, zaś w przypadku 

członków sympatyków wymagana jest dodatkowo także zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych, lub oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o rezygnacji ich 

podopiecznego z członkowstwa, 

b) utraty osobowości prawnej lub likwidacji osoby prawnej,  

c) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 

z zapłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, 

d)  wykluczenia przez Zarząd Klubu z powodu podjęcia przez członka działań niezgodnych 

przyjętymi regulaminami i uchwałami organów Klubu, jeżeli są one zgodne ze Statutem, lub 

też z powodu działania na szkodę Klubu. 

2. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na 

piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

4. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w 

przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego 

naruszenia postanowień statutu i uchwał. 



5. Zawieszenia w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień 

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności 

szkoleniowej Klubu. 

6. Członek skreślony z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o uchwale Zarządu w tym 

przedmiocie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a do 

czasu jego rozpatrzenia członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

§ 16 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie członków Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem Klubu 

b) Zarząd Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna Klubu, 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa  cztery lata i wygasa z mocy statutu w dniu 

odbycia się Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków klubu udzielającego władzom Klubu 

absolutorium  za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich powyższej funkcji. 

3. Władze Klubu powoływane są zwykłą większością głosów na wspólną kadencję 

w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia,  

4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich 

ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków. O terminie 

i porządku obrad należy powiadomić członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

w drodze pisemnej poprzez list polecony lub pocztę elektroniczną (na pisemny wniosek 

członka)- na adres wskazany przez członka, podając porządek, czas i  miejsce obrad.  

5. W przypadku braku obecności w ustalonym terminie wymaganej liczby członków władze 

Klubu podejmują wiążące uchwały w drugim terminie, do których ważności wymagana jest 

obecność co najmniej trzech członków. 

 

 



§ 17 

Walne Zebranie Członków Klubu 

1. Walne Zebrania Klubu dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania Klubu odbywają się jako: 

a) sprawozdawcze - co roku po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do 30 

czerwca roku następnego, zaś w przypadku pierwszego roku działalności po upływie 

następnego grudnia, 

b) sprawozdawczo- wyborcze- co cztery lata, w terminie określonym jak dla zebrania 

sprawozdawczego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej Klubu,  

b) wniosku, co najmniej 40% członków Klubu. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu powinno być zwołane terminie 1 miesiąca od dnia 

wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawą przedstawioną we wniosku. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, jeżeli 

Zarząd nie uczyni tego w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

§ 18 

1. Sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych władz Klubu, należą do 

kompetencji Walnego Zebrania Członków.  

2. Walne Zebranie Członków Klubu  podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych 

porządkiem obrad  

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

a) uchwalenie Statutu i zmian do Statutu Klubu, 

b) uchwalenie kierunków i programu działania Klubu, 

c) wybór i  odwoływanie władz w głosowaniu, 

d) uchwalenie budżetu Klubu, 



fe zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenie Zarządowi absolutorium, 

f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz, 

g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub 

członków Klubu.  

§ 19 

1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział: 

a) z głosem doradczym: 

- honorowi członkowie Klubu, 

- członkowie wspierający Klubu, 

- członkowie sympatycy, 

b) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.. 

2. Walne Zebranie Klubu obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, 

z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej. 

3. Obradami Walnego Zebrania Klubu kieruje Prezydium, składające się 

z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Prezydium Walnego Zebrania Klubu wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, spośród członków Klubu niewchodzących w skład Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 20 

Zarząd 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Klubu. 

 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Klubu. 

§ 21 

1. Zarząd liczy maksymalnie 11 osób, ale nie mniej niż 3 osoby wybranych przez Walne 

Zebranie Klubu. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 



3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, a pozostałym członkom 

przydziela do realizacji określone funkcje. 

5. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie. 

6. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

7. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej 3/5 liczby członków w 

tym Prezesa. 

8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  

 

9. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy 

uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Walne Zebranie Klubu. 

§ 22 

Do zadań Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

b) kierowanie działalnością Klubu, 

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 

d) zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu, 

e) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu, 

f) przyjmowanie nowych członków Klubu bądź skreślanie z listy członków Klubu, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

h) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Klubu, 

i) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich 

regulaminów, 

j) uchwalanie planów działania i planów finansowych. 

 

 



§ 23 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w tym w zakresie spraw majątkowych  oraz 

udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem 

Zarządu 

§ 24 

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo 

wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego. 

§ 25 

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień 

obowiązujących w Klubie  zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków 

Klubu. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny 

uchwalony przez Zarząd. 

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do walnego Zebrania 

Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. 

§ 26 

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy komisji określają regulaminy 

uchwalone przez Walne Zebranie Klubu. 

§ 27 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu, odrębnym 

od Zarządu Klubu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a), nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 



b) nie  mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

§ 28 

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie okresowej lub doraźnej kontroli działalności statutowej i finansowo - 

gospodarczej Klubu (przynajmniej jeden raz w roku), 

b) żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu, 

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w razie stwierdzenia uchybień w działalności Klubu 

oraz określenie terminów i sposobu ich usunięcia, 

d) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz 

wnioskowanie o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium, 

e) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, 

f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie 

z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności działań 

Zarządu z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu. 

§ 29 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej 

składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź 

w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 

podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 

jej członków. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 

Zebrania Klubu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podjęcia uchwały o jego 

odwołaniu lub zawieszeniu składając pisemny wniosek na ręce sekretarza Zarządu. 

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z mocy statutu  w przypadku skazania go 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. O takiej sytuacji zainteresowany członek Komisji 

Rewizyjnej jest obowiązany w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego 

poinformować Prezesa Klubu. 



5. W sytuacji wskazanej w punkcie 4 jest zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 

30 dni od uzyskania stosownej informacji przez Prezesa Klubu w celu uzupełnienia składu 

Komisji Rewizyjnej. 

§ 30 

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej tym pozostałym 

członkom tych organów  przysługuje prawo kooptacji spośród członków, którzy w ostatnich 

wyborach do tych władz, otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku braku takich 

kandydatów, członkom tych organów przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Klubu 

§ 31 

1. Majątek Klubu składa się z: 

a) nieruchomości, 

b) ruchomości, 

c) funduszy. 

2. Majątek tworzony jest z: 

a) składek członkowskich, 

b) dotacji, 

c) darowizn,  

d) zapisów i spadków,  

e) dochodów z działalności statutowej, 

f) dochodów z majątku Klubu, 

g) środków otrzymanych od sponsorów, 

h)środków pochodzących z ofiarności publicznej.  



§ 32 

1. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Za wydatki nie mające pokrycia w budżecie Klubu odpowiadają osobiście i solidarnie 

członkowie Zarządu Klubu. 

3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu 

w stosunku do jego członków, członków organów  lub pracowników  Klubu oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu 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”. 

4. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów 

lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

5. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu. 

6. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie, członkowie organów lub pracownicy Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 33 

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Klubu większością głosów 2/3 

przy udziale, co najmniej 50% członków. 

2. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez 

Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy udziale, co najmniej 50% członków. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony majątek Klubu. 



4. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego 

z wnioskiem o wykreślenie klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

 

 

 

 

 


