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Rozdział I
Charakter i nazwa

pani
Stowarzyszenie o nazwie Rudzki Kłub Sportowy „MAT'
zwane dalej „KLUBEM" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Siedzibą Klubu jest Ruda Śląska.
par.2

par.3
Klub działa na podstawie przepisów ustaw: Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989r. Nr 20, póz. 1 40 z
póżn.zm.) i Ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U.z 1996r. Nr 25, póz. 1 13 z póżn.zm.) oraz niniejszego
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

par.4
Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polski.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których celem i zadania są
pokrewne z celem i zadaniami Klubu.

par.6
Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może
zatrudnić pracowników.

par.7
1) Klub ma prawo używania pieczęci, odznak, flagi, znaczków i symboli zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami.
2) Barwami Klubu są kolory: zielony, czarny, żółty i niebieski.

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.
par.8

Celami Klubu jest:

Rozdział n
Cele i środki działalności

par.9

l .

2

3

4.

6.

7.

Organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz aktywnych form spędzania
wolnego czasu w ramach profilaktyki alternatywnej.
Wspieranie działań dotyczących rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci, młodzieży i dorosłych
poprzez realizację programów zdrowotnych.
Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie sportu szachowego oraz innych dyscyplin
sportowych, w miarę możliwości tworząc sekcje integracyjne z niepełnosprawnymi i przy udziale
wolontariatu.
Wspieranie działań dotyczących prowadzenia szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
kadry instruktorskiej oraz sędziowskiej.
Organizowanie imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem promowania działań
dotyczących zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie patologiom
społecznym oraz ograniczania ubóstwa wśród dzieci i młodzieży poprzez współpracę z „bankiem
żywności".
Tworzenie sekcji sportowych i politechnicznego kształcenia oraz współpraca z organizacjami
ubiegającymi się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
Wspieranie działań związanych z organizacją akcji letnich i zimowych w dziedzinie sport*!, rekreacji,
turystyki i wypoczynku.

Str.l



':•-.. •.. -- \A

IM-

*

8. Organizowanie rożnych form współzawodnictwa sportowego, inspirowanie rozwoju, popularyzacji,
podstawowej edukacji oraz szeroka współpraca z innymi organizacjami.

9. Rozwijanie działalności sportowej poprzez organizowanie zawodów na szczeblu: gminnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

10. Promocja miasta Ruda Śląska podczas występów zawodników Klubu w zawodach oraz
imprezach rekreacyjno-sportowych.

par.10

Cel powyższy Klub realizuje po przez:

1) Zrzeszanie i koordynację działań sekcji zawodników.
2) Prowadzenie ewidencji Klubu, sekcji i zawodników.
3) Podnoszenie wiedzy wśród członków Klubu w zakresie techniki, przepisów sportowych oraz

działań statutowych.
4) Utrzymywanie kontaktów sportowych i organizacyjnych z pokrewnymi organizacjami krajowymi,

oraz zagranicznymi.
5) Organizację wyjazdów członków Klubu na imprezy krajowe i zagraniczne.
6) Informowanie swoich członków o imprezach w kraju i za granicą.
7) Pośrednie i bezpośrednie organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez sportowych.
8) Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków statutu, postanowień Walnego

Zebrania i Zarządu Klubu, oraz zasad sportowego zachowania.
9) Wydawanie biuletynu informacyjnego jako formy publikowania oficjalnych postanowień

Zarządu komórek organizacyjnych Klubu, oraz najnowszych informacji technicznych i rozwiązań
w zakresie prowadzonej działalności.

10) Popularyzowanie sportów technicznych zgodnie z założeniami statutu we wszystkich dostępnych
formach (radio, telewizja, prasa, internet, reklama, wydawnictwo, wystawy, festyny i pokazy).

11) Nawiązywanie współpracy z placówkami: oświaty, kultury, rekreacji, sportu, bezpieczeństwa
publicznego, ekologii i ochrony zdrowia.

12) Organizacja i zakupy sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych oraz organizacji
i prowadzenia zawodów.

13) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Klubu.
14) Cele statutowe mogą być realizowane zarówno przez sponsoring, dotacje, darowizny, pozyskiwanie

środków zewnętrznych, składki uczestników oraz członków.

Rozdział m
Członkowie

Nabywanie i utrata członkostwa

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych
2) Członków nadzwyczajnych
3) Członków honorowych
4) Członków wspierających

par. 11

par. 12

1) Członkiem zwyczajnym może być:
a) obywatel Rzeczypospolitej Polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletni, mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych/który zadeklaruje wolę przynależności i uiści składkę członkowska.
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b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą być
członkami zwyczajnymi i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczeigo, z tym że w składzie
___ l W ;' t \ -^, - .' . - . , . ,- - •' / ' ' ' * ^ * - " " ' • f' ; _ ' ł ' ; *•

Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do^czynności prató
c) kandydat na członka powinien uzyskać rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych

lub członków honorowych.

par.13
1) Członkiem nadzwyczajnym może zostać:
a) małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (poniżej 16 roku) po uzyskaniu zgodny przedstawiciela

ustawowego, lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
który zdeklaruje wolę przynależności i uiści składkę członkowską.

par. 14
1) Członkiem honorowym może być:
a) osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji statutowych zadań Klubu, niezależnie od

narodowości,
b) tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu lub co

najmniej 10 członków zwyczajnych,
c) członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

par. 15
1) Członkiem wspierającym może być:
a) osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc materialną lub inną dla poparcia

działalności Klubu i pomoc ta została przyjęta przez Zarząd Kłute,
b) osoby prawne działają w Klubie za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

par.16
1) Dowodem przynależności do Klubu jest wydana legitymacja członkowska.
2) Legitymacja członkowska musi być co rok odnawiana.
3) Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu.

par.17
1) Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
a) brać udział w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu,
b) czynnego i biernego wybierania władz Klubu, wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących

celów i funkcjonowania Klubu, korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu.
2) Korzystanie z pomieszczeń, urządzeń Klubu na zasadach ustalanych przez Zarząd Klubu, posiadać

legitymację członkowską Klubu i nosić odznaki Klubu.
3) Nabywać wydawnictwa Klubu na warunkach preferencyjnych określonych przez Zarząd Klubu,

korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Klub.

par. 18
Członkowie nadzwyczajni i wpierający maja wszystkie prawa określone w par. 17, z wyjątkiem ust.l.

A U

,10•j

par.19
Do podstawowych obowiązków członków należy:
1) Przestrzegać postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2) Wykonywać zarządzenia władz Klubu i uchwały Walnego Zebrania Członków.
3) Czynnie uczestniczyć w realizacji programu i celów statutowych Klubu.
4) Propagować cele statutowe Klubu i dbać o jego dobre imię.
5) Opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez władze Klubu ( z ^yjątkiem

członków honorowych i wspierających).
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par.20

Członkowie wspierający są obowiązani:
1) Propagować cele statutowe Klubu.
2) Wywiązywanie się terminowo i rzetelnie z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

par.21
1) Utrata członkostwa Klubu następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie i przedłożone Zarządowi Klubu,
b) śmierć członka,
c) wykluczenie przez Zarząd Klubu w formie uchwały:

- za działalność sprzeczną ze Statutem,
- za nie stosowanie się do postanowień i uchwał Zarządu Klubu lub Walnego Zebrania Członków,
- jako skutek rozpatrzenia wniosku komisji sędziowskiej określonych zawodów za poważne

naruszenie etyki sportowej,
d) w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem Sadu za przestępstwo umyślne,
e) skreślenie z listy członków na mocy podjętej uchwały Zarządu Klubu na skutek zalegania z opłatą

składki członkowskiej przez okres 6-ciu miesięcy,
2) odwołanie od uchwały Zarządu Klubu o wyklucze

do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzeni*
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

par.22
1) Członek zwyczajny może zostać okresowo zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd

Klubu:
- w przypadku naruszenia postanowień Statutu,
- w przypadku naruszenia etyki sportowej.

2) Okresowe zawieszenie w prawach członka polega na pozbawieniu określonych uprawnień
regulaminowych.

3) Odwołanie od uchwały Zarządu klubu o zawieszeniu w prawach członka przysługuje do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

par.23
Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd Klubu,

- Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

par.24
Kadencja wszystkich Władz wybieranych Klubu trwa 2 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

par.25

1) Najwyższą Władzę Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2) Walne ZebraniejCzłonków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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par.26
1) Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu, sprawozdawcze raz do roku, '"" ^

a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na dwa lata.
2) O jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków,

wywieszenie zawiadomienia w siedzibie klubu lub w każdy inny sposób co najmniej na 14 dni
przed planowanym terminem zebrania.

par.27
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
2) Z głosem doradczyni - członkowie nadzwyczajni, oraz zaproszeni goście, chyba że zebranie

zdecyduj e inaczej.

par.28
1) Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
2)Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 30 dni od chwili otrzymanie wniosku,

zgłoszenia, żądania na piśmie lub podjęcia uchwały Zarządu Klubu i obraduje nad sprawami dla
których zostało zwołane.

par.29
1) Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W drugim terminie, który może
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, zwykłą większością głosów członków obecnych
na Walnym Zebraniu.

2) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

par30
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalenie programu działalności Klubu.
2) Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
3) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
4) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
5) Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
6) Uchwalenie zmian statutu.
7) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Klubu i komisję Rewizyjną.
8) Zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu-udzielanie absolutorium z wykonania budżetu

Klubu.
9) Zatwierdzanie regulaminów działalności władz Klubu.

10) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji działających w ramach Klubu.
11) Ustalanie składek członkowskich.
12) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.
13) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu.
14) Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego

orzeczeń.
15) Rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
16) Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które wymagaj ą decyzji Walnego

Zebrania Członków.
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par.31
1) Zarząd Klubu składa się od 3 do 5 członków Zarządu (w zależności od liczby działających sekcji)

wybranych Przez Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd składa się z co najmniej:

a) Prezesa b) V-ce Prezesa c) Skarbnika
3) Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4) Zarząd po ukonstytuowaniu wybiera z spośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika, a pozostałym

członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
5) W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków

uzupełnienie jego składu następuje w drodze kooptacji przez pozostałych członków Zarządu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż 2/5 maksymalnego składu Zarządu.

6) Zarząd może odwołać z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.
7) Odwołanie następuje w formie uchwały w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności

ponad 1/2 Członków Zarządu.
8) W przypadku odwołania Prezesa z jego funkcji Zarząd wybiera z pośród swoich członków nowego

Prezesa w sposób tajny.

par.32
1) Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2) Uchwały Zarządu Klubu zapadają większością głosów w obecności ponad 1/2 ogólnej liczby członków

Zarządu Klubu.

par33
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2) Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.
3) Przygotowanie projektów, oraz realizacja budżetu Klubu.
4) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
5) Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami krajowymi, za granicznymi i
międzynarodowymi.

6) Składanie sprawozdania z wykonania budżetu Walnego Zebraniu Członków.
7) Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych.
8) Ustalenie regulaminu pracy Zarządu Klubu.
9) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

1 0) Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie i wykluczanie członków.

par.34
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, V-ce

Przewodniczącego i Sekretarza.
3) Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu, a w szczególności finansów Klubu,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) kontrola budżetu,
d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
f) uchwalanie regulaminu pracy Komisji.
4) Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę minimum l raz w roku, sporządzając z nich

sprawozdania i uchwały.
5) Dla ważności prac Komisji Rewizyjnej, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność 2/3

członków Komisji, oraz zwykła większość głosów.
6) W przypadku zmniejszenia się Komisji pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków

uzupełnienie j^j składa następuje w drodze kooptacji przez pozostałych członków Komisji. W tym
trybie moży^owołać tylko jednego członka Komisji
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par35 ,
Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej raz w rokii poprzez założenie
sprawozdania z działalności Zarządu Klubu na Walnym Zebraniu Członków i sprawozdania z
działalności Komisji Rewizyjnej.

par.36
l ) Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza,

nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizji.
2) Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Klubu dotyczącego

spraw Klubu poza wnioskami i skargami wniesionymi na władzę Klubu.
3) Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie

nie dłuższym niż l miesiąc.
4) Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga:
a) postępowanie członków niezgodne ze Statutem oraz regulaminami szczegółowymi
b) zatargi wynikające z naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego,
c) postępowanie członków działające na szkodę Klubu.
5) Sąd Koleżeński podejmuje działania zmierzające do polubownego rozpatrzenia sporów między

członkami.
6) Sąd Koleżeński ma prawo orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) okresowe zawieszenie w prawach zawodnika,
d) okresowy zakaz wyjazdów krajowych i za granicznych,
e) dyskwalifikacja okresowa i dożywotnia zawodnika,
f) okresowy zakaz pełnienia funkcji,
g) dożywotni zakaz pełnienia określonych funkcji.
7) Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków,
8) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu koleżeńskiego do najbliższego

Walnego Zebrania Członków.
9) Orzeczenie Sądu zapadają w pełnym składzie.
10) W przypadku zmniejszenia się składu Sąd pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków

uzupełnienie jego składu następuje w drodze kooptacji przez pozostałych członków. W tym trybie
można powołać tylko jednego członka Sądu.

par37
Klub reprezentowany jest przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami przez Prezesa lub V-ce
Prezesa Klubu. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki do czasu najbliższego Walnego
Zebrania Członków, przejmuje V-ce Prezes.

Rozdział V
Majątek Klubu

par.38
Majątek i fundusze Klubu po wstaj ą z:
1) Składek członkowskich,
2) Składek członków wspierających.
3) Wpływów z działalności statutowej.
4) Wpływów z reklam we własnych wydawnictwach i podczas organizowanych przez Klub imprez.
5) Dotacji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
6) Dotacji i subwencji.
7) Z dochodów, nieruchomości i rzeczy ruchomych.
8) Z działalności odpłatnej z której dochody przeznacza się na realizację zadań statutowych.
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par.39
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu podpisuj ą Prezes lub V-ce Prezes
i jeden z członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

par.40
1) Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków.

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia Majątku Klubu.
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