
STATUT

KLUBU SPORTOWEGO
„ZGODA RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE"

w Rudzie Śląskiej
z dnia 09.03.2004r.

C

Tytuł l

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA KLUBU

§1
Stowarzyszenie kultury fizycznej, zwane w dalszej części statutu Klubem Sportowym,
nosi nazwę „ZGODA RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE".

§2
Klub Sportowy jest organizacją społeczną realizującą cele i zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu, zajmującą się propagowaniem wychowania fizycznego i sportu

§3
Terenem działania Klubu Sportowego jest obszar całego kraju

§4
1. Siedzibą Klubu Sportowego jest Ruda Śląska.
2. Adres Klubu Sportowego: ul. Sportowców 10 41-711 Ruda Śląska.

§5

Klub Sportowy jest zarejestrowany i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§6
1. Klub Sportowy opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Klub Sportowy ma prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw klubowych

oraz działalności gospodarczej.

§7
1. Barwy Klubu Sportowego są biało-niebieskie.
2. Godłem Klubu Sportowego jest biało niebieska tarcza ze ściskającymi się białymi

dłońmi na niebieskim tle.

Tytuł II

CEL DZIAŁANIA KLUBU SPORTOWEGO ORAZ SPOSOBY JEGO REALIZACJI

§8
Celem działania Klubu Sportowego jest propagowanie kultury fizycznej i sportu,
organizowanie wychowania fizycznegoflzfeciJ młodzieży, stwarzanie członkom Klubu
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warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profes jonalnego
r

oraz promocja miasta Ruda Ś ląska.

Aby zapewnić realizację powyższego celu Klub Sportowy:
1. Organizuje sekcje sportowe, zespoły ćwiczebne, drużyny i t p .
2. Organizuje szkolenia sportowe w postaci treningów, kursów i i n n y c h podobnych

zajęć .
3. Organizuje zawody sportowe i bierze udzia ł w zawodach organizowanych

przez inne organizacje i związki sportowe.
4. Organizuje warunki do uprawiania sportu, w szczególności poprzez zapewnienie

odpowiednich urządzeń sportowych, sprzętu, funduszy, w y k w a l i f i k o w a n e j kadry
t renersk ie j i instruktorów oraz organizacj i obozów szko len iowych dla m łodzież}.

5. Propaguje wśród społeczeństwa k u l t u r ę f izyczną i sport oraz. p rowadz i prace
wychowawcze pośród swoich cz łonków i w tym ce lu w \ d u i c m a t e r : a l \ ' sz \olemowe.
i n f o r m a c y j n e i propagandowe.

i K l u b S P O : : O W Y r e a l i z u j ą c swoje d z i a ł a n i a s t a t u t o w e może w s p o k l z i a i a ć / i n m m ii - .' i. .' i
z w u i / k a m i . o rgan izac j ami i i n s t y t u c j a m i .

2 . K l u b Sporiow\ może wspó łdzia łać l ub być c z ł o n k i e m k ! \ i ; < ' V . ' . \ : i ; . z a u r u m c z r , \ c h
i m iędzynć i r odowych o rgan izac j i o tych samych lub z b l i ż o n y c h ce iac i d z i a ł a n i a .

Tytuł I I I
»

CZŁONKOSTWO. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW K L! '1U SPORTOWEGO

§11
Cz łonkowie K l u b u Sportowego dzielą się na:

1 . Cz łonków honorowych.
2. Cz łonków zwyczajnych.
3. Cz łonków uczestników.
4. Cz łonków wspierających.

§12
Tytuł członka honorowego Klubu Sportowego nadawany jest w drodze uchwa ły Walnego
Zebrania osobom wykazującym szczególne znaczące zasługi w pracy dla dobra Klubu
Sportowego.

§13
1. Członkiem zwyczajnym Klubu Sportowego może być pe łnole tn i obywatel polski,

który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty
w poczet członków mocą uchwały Zarządu Klubu Sportowego.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Uczestnictwa i wnioskowania na Walnych Zebraniach K l u b u Sportowego

z głosem stanowiącym.
b) Wybierania i bycia wybieranym do w ładz K l u b u Sportowego (czynne i bierne-• - j - i «— «•

p rawo wyborcze do władz Klubu Sportowego).
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c) Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Klubu
Sportowego oraz korzystać z wszelkich urządzeń Klubu Sportowego
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu Sportowego.

d) Zgłaszania do władz Klubu postulatów i wniosków we wszystkich sprawach
dotyczących działania Klubu Sportowego.

e) Korzystania z innych uprawnień przewidzianych dla członków zwyczajnych
Klubu Sportowego.

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu

Sportowego
b) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez

władze Klubu Sportowego.
c) Popierania i propagowania działalności Klubu Sportowego.

§14
1. Członkiem wspierającym Klubu Sportowego może być osoba prawna popierająca cel

i działalność Klubu Sportowego, która zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej

deklaracji, mocą uchwały Zarządu Klubu Sportowego.
3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) Brania udziału poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnych Zebraniach
Klubu Sportowego z głosem doradczym.

„ b) Zgłaszania do władz Klubu postulatów i wniosków w sprawach dotyczących
działania Klubu Sportowego.

4. Członkowie wspierający maja obowiązek:
a) Propagowania i popierania celów statutowych Klubu Sportowego.
b) Regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się

z innych zadeklarowanych świadczeń.
c) Przestrzegania postanowień statutu.

§15
1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu

pisemnej deklaracji w poczet członków mocą uchwały Zarządu Klubu Sportowego,
za zgodą swego ustawowego opiekuna.

2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo
wyborcze.

3. Członek uczestnik ma prawo być czynny we wszystkich formach działalności
Klubu Sportowego oraz korzystać z wszelkich urządzeń Klubu Sportowego
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu Sportowego.

4. Członek uczestnik ma obowiązek:
a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu

Sportowego.
b) Regularnego opłacania składek członkowskich.
c) Brania czynnego udziału w działalności Klubu Sportowego.

§16
l. Utrata członkostwa członków zwyczajnych i członków uczestników Klubuj j j ^s*-*^.^^

Sportowego następuje na skutękr^ j O /v 7N,
a) Wystąpienia z Klubu Sportq\Vęgo zgłoszonego na piśmie przesz członka.
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b) Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu Sportowego podjęta zwykłą większością
głosów z listy członków, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.

c) Wykluczenia członka uchwałą Zarządu Klubu Sportowego podjętą zwykłą
większością głosów, za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Klubu Sportowego bądź działania na szkodę Klubu
Sportowego.

2. Utrata członkostwa członka wspierającego Klubu Sportowego następuje na skutek:
a) Skreślenia z listy członków wspierających z powodu nieopłacenia składek

członkowskich i innych zadeklarowanych świadczeń przez okres
przekraczający 12 miesięcy.

b) Utraty osobowości prawnej.

§17
Od decyzji o nie przyjęciu do Klubu Sportowego, wykreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania do Zarządu Klubu Sportowego. Uchwała utrzymująca
w mocy decyzję podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Zarządu.

Tytuł IV

WŁADZE KLUBU SPORTOWEGO I ICH KOMPETENCJE

§18
Władzami Klubu Sportowego są:

1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

§19
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu Sportowego.

§20
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§21
Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa lata dla przyjęcia
sprawozdania Zarządu Klubu Sportowego oraz Komisji Rewizyjnej, oraz raz na cztery lata
dla dokonania wyboru członków władz oraz ustalenia kierunków działania Klubu Sportowego
na okres kadencji władz.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

l . Uchwalenie programu działania Klubu Sportowego.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie

absolutorium zarządowi. Ocena całokształtu działania Klubu Sportowego.
3 . Wybór członków Zarządu oraz Komisj i Rewizyj nej .
4. Uchwalenie statutu i zmian w statucie.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania i likwidacji Klubu Sportowego.
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§23
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

1. Na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania.
2. Na mocy uchwały Zarządu.
3. Na żądanie Komisji rewizyjnej.
4. Na pisemne żądanie co najmniej !/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu

Sportowego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia żądania
lub wniosku.

§24
Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko sprawy, dla załatwienia których zostało
zwołane.

§25
Każde Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu
i porządku obrad Walnego Zebrania rozsyła Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego
planowym terminem. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać
ponadto informację, na czyje żądanie jest ono zwoływane. Zawiadomienie może być także
dokonane przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu Sportowego,
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.

§26
1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Klubu Sportowego.

Gdy liczba członków zwyczajnych Klubu sportowego przekroczy 100 osób Walne
Zebranie dokona wyboru delegatów na kolejne Walne Zebrania, gdzie na każdą
rozpoczętą dziesiątkę członków będzie przypadał jeden delegat. Kadencja delegatów
będzie wynosić 4 lata.

2. Prawo głosu stanowiącego mają tylko ci członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają
z zapłata składek członkowskich.

3. Prawo udziału w Walnym Zebraniu może być wykonywane osobiście lub przez
pełnomocnika.

4. Każdy uprawniony ma jeden głos.

§27
W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

1. Przedstawiciele członków wspierających Klubu Sportowego
2. Osoby zaproszone przez Zarząd Klubu Sportowego

§28
Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie nie mogło podjąć uchwał
ze względu na brak wystarczającej liczby członków, kolejne Walne Zebranie może podjąć
ważne uchwały w sprawach przewidzianych w porządku obrad tamtego nieskutecznego
Zebrania bez względu na liczbę uczestników.

§29
Uchwały Walnego Zebrania zapadaj ą zwykłą wie
inaczej.

głosów, chyba że statut stanowi
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§30
Głosowanie w trakcie Walnego Zebrania jest jawne, z wyłączeniem jawności w przypadku
głosowania nad składem osobowym władz Klubu SportowegO.

§31
Zarząd Klubu Sportowego liczy od 5 do 15 członków wybieranych na 4-letnią kadencję.
Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie. W skład Zarządu wchodzą: Prezes
Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu, oraz członkowie. Ustępujący członkowie Zarządu mogą
być wybrani na następną kadencję.
Walne zebranie może ustanowić funkcję Dyrektora Klubu, który będzie etatowym
pracownikiem odpowiedzialnym za codzienne prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

§32
Dla reprezentacji Zarządu wystarczy współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§33.Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów i niezwłocznie,
nie później niż w ciągu l m-ca, zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim
składzie.

§34
Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Zwcjjywanie Walnego Zebrania oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3. Kierownictwo sprawami Klubu Sportowego w zakresie zwykłego zarządu.
4. Opracowywanie okresowych planów działalności Klubu Sportowego na podstawie

wytycznych zawartych w uchwale Walnego Zebrania.
5. Ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej

działalności Klubu Sportowego.
6. Uchwalenie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami

Klubu Sportowego.
7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu Sportowego przed Walnym Zebraniem.
8. Powoływanie komisji problemowych, zespołów czy sekcji specjalistycznych jako

organów doradczych Zarządu.
9. Przyjmowanie, skreślenie i wykluczenie członków.
10. Uchwalenie wysokości składek członków Klubu Sportowego.
11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu Sportowego.
12. Rozpatrywanie sporów wynikłych między członkami Klubu Sportowego. Decyzje

Zarządu są ostateczne.
13. Rozpatrywanie innych spraw i decydowanie w sprawach nie przekazanych statutem

do kompetencji innych władz Klubu Sportowego.

§35
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, W okresie między posiedzeniami
Zarządu Prezydium posiada jego uprawnienia i wypełnia swe zadania zgodnie
z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§36
Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków^erfąą^iT: W razie równości głosów rozstrzygający
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jest głos Przewodniczącego. Głosowanie jest jawne, lecz na żądanie
co najmniej połowy członków Zarządu głosowanie jest tajne.

/lib >

§37
Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu Sportowego.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu . Przysługuje jej prawo kontroli w
każdym czasie i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klubu
Sportowego.

§38
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
na 4-letnią kadencję. Liczbę członków Komisji rewizyjnej każdorazowo określa Walne
Zebranie. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu lub osoba
zatrudniona w Klubie Sportowym na podstawie umowy o pracę.

§39
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§40
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu
Sportowego.

2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w wypadkach stwierdzenia uchybień
w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z całokształtu działalności Klubu
Sportowego oraz stawienie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

4. Sprawdzanie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg i dokumentów oraz stanu
majątkowego Klubu Sportowego. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna
sporządza protokół i składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

§41
Komisja rewizyjna ma prawo występowania z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami
Klubu Sportowego działań Zarządu lub jego prezydium. Komisja Rewizyjna może składać
zastrzeżenia w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować
nieprawidłowości w działaniu Klubu Sportowego

§42
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.

§43
Przepisy §36 stosuje się odpowiednio do KomisjjJ^wizyjnej.
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Członek władz Klubu Sportowego - Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, może być zawieszony
w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje lub

• * * *w nienależyty sposób wykonuje przyjęte obowiązki, działa niezgodnie z postanowieniami
statutu lub w inny sposób działa na Szkodę Klubu Sportowego.

j

$45
Uchwalę o /awics/oniu w c/ynnościach lub odwołania c/.lonka /ar/;|du lub komisji
Rewizyjnej podejmuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia
w czynnościach uchwała określa czas, na jaki członek został zawieszony.

§46
Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego wygasa przed upływem
kadencji w razie:

1. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. Pozbawienia praw publicznych,
3. Rezygnacji z mandatu.

§47
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród wyróżniających
się^połeczną aktywnością członków Klubu Sportowego.

2. Liczba osób wybranych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władzy.
3. Uchwała zapada większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania.

§48
Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem urzędującego członka
Zarządu. Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zebrania.

Tytuł V

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU SPORTOWEGO

Na majątek Klubu Sportowego składają się:
1. Nieruchomości,
2. Ruchomości,
3. Fundusze.

§49

§50
Fundusze Klubu Sportowego stanowią:

1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Dotacje, darowizny, zapisy i subwencje otrzymywane przez Klub Sportowy.
3. Dochody z działalności gospodarczej.
4. Inne wpływy z działalności



Rachunkowość Klubu Sportowego prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Do poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych Zarząd może zatrudnić
księgowego lub biuro rachunkowe.

§52
Wszelkie pisma i dokumenty Klubu Sportowego wychodzące na zewnątrz podpisuje
Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca. Natomiast zobowiązania finansowe dla swej
ważności wymagaj ą kontrasygnaty Przewodniczącego zarządu lub jego Zastępcy oraz
Skarbnika bądź księgowego włącznie.

§53
Klub Sportowy może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno -
usługowo - handlowo - gastronomicznym według zasad określonych w odrębnych przepisach
oraz wynajmować nieruchomości na własny rachunek. Dochód z działalności gospodarczej
Klubu Sportowego służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
Klasyfikacja działalności gospodarczej:

gastronomiczna-
PKD 55.30B - sprzedaż posiłków i napojów w placówkach gastronomicznych
PKD 55.40Z - sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji na miejscu w barach i
piwiarniach.
PKD 55.5IZ - działalność stołówek dla sportowców , pracowników fabryk itp.

- PKD55.52Z-katering
handel-
PKD 52.21Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
PKD 52.22Z - sprzedaż detaliczna mięsa
PKD 52.23Z - sprzedaż detaliczna ryb
PKD 52.24Z - sprzedaż detaliczna wyrobów piekarniczych
PKD 52.25Z - sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych i alkoholowych
PKD 52.26Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
PKD 52.27B - pozostała sprzedaż detaliczna żywnościowych,
transport-
PKD 60.23Z - pasażerski transport drogowy.
PKD 60.24A - towarowy transport drogowy.

- sport-
PKD 92.61Z - działalność stadionów i innych obiektów sportowych.
PKD 92.62Z - pozostała działalność związana ze sportem.
PKD 92.72Z - działalność rekreacyjna.

- usługi
- PKD 74.40Z - reklama.

PKD 74.70Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów.
PKD 90.00B - unieszkodliwianie odpadów.

Tytuł VI

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO
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Wszelkie zmiany statutu wymagaj ą uch wały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym wniosek
o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu
najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.

§55
Rozwiązanie Klubu Sportowego może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, przy czym wniosek o likwidacji Klub nie może być wnioskiem nagłym,
musi wpłynąć do Zarządu Klubu Sportowego najpóźniej na siedem dni przed terminem
Walnego Zebrania i musi być zamieszczony w porządku obrad. Uchwala o rozwiązaniu
określa jednocześnie tryb likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego mają tku Klubu
Sportowego.

Tytuł VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§56
Prawo interpretacji postanowień niniejszego statutu i wewnętrznych przepisów Klubu
Sportowego posiada wyłącznie Walne Zebranie i Zarząd Klubu Sportowego.

§57
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
odpowiednich ustaw.
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