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STATUT KLUBU SPORTOWEGO
RUDZKEE TOWARZYSTWO HOKEJOWE „ZRYW"

RUDA ŚLĄSKA

Rozdział I: Przepisy ogólne

1. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „ Zryw" Ruda Śląska, zwane dalej klubem
jest Stowarzyszeniem kultury fizycznej, klubem sportowym.

2. Klub używa skróconej nazwy RTH „ Zryw" Ruda Śląska.
3. Barwami klubu są kolory: czarny, niebieski i czerwony. Emblematem jest niebiesko-

czerwony okrąg ,obramowany czarnym paskiem. W środku okręgu znajduje się kij
hokejowy oraz krążek przecinający łańcuch i wpadający do bramki. W obramowaniu
widnieje napis z nazwą klubu ( RTH „Zryw" Ruda Śląska ) oraz rok założenia
stowarzyszenia ( 2007 )

4. Siedzibą klubu jest miasto Ruda Śląska, zaś terenem działania terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Klub może także brać udział w imprezach
sportowych organizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
samemu organizować lub współorganizować takie imprezy.

5. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń sportowych i polskich
związków sportowych. Zgłoszenia klubu do tych stowarzyszeń i związków
dokonuje zarząd.

6. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, może
jednak zatrudniać etatowych pracowników do prowadzenia spraw
administracyjnych i szkoleniowych.

7. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną
i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Ruda Śląska.

8. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą
,JPrawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym
statutem.

Statut został zarejestrowany w ewidencji
przy Prezydencie Miasta na prawach powiatu
Ruda Śląska prowadzonej dla klubów sportowych -
stowarzyszeń, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej
w dniu 8 czerwca 2007 r.; egzemplarz nr 3,
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Rozdział EL: Cele i

1. Propagowanie idei ! w szczególności hokeja na
lodzie.

2. Planowanie i organizowanie żveia dzieci i młodzieży,
W i » • * » ' . . •*** «f «r '

w oparciu o możliwości i sprzętowe.
3. Rozwijanie sportu wyczynowego.
4. Klub realizując cele działabiosei tworzy i prowadzi sekcje sportowe,

w których organizuje szkolenie. Klub uczestniczy w rozgrywkach
i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim oraz organizuje imprezy
sportowe

5. Klub może zawierać umowy patronackie z uczniowskimi klubami
sportowymi oraz szkołami wszystkich szczebli.

6. Ponadto klub ma za zadanie pozyskiwanie środków na cele statutowe we
współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, placówkami oświatowo
- wychowawczymi, opiekuńczo- wychowawczymi a także przy pomocy
organizacyjnej i materialnej sympatyków klubu.

7. Inne działania służące realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Rozdział ni: Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§3

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członkowie zwyczajni
b. członkowie wspierający
c. członkowie honorowi

2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, przyjęty w poczet
członków uchwałą Zarządu, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
Członkiem może być również niepełnoletni, który do deklaracji dołączy
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uzyskanie członkostwa
w Klubie. Zgoda, o której mowa powyżej, dotyczy osób małoletnich które
w momencie składania deklaracji nie ukończyły 16 lat.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, niezależnie od
posiadanego obywatelstwa, która w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu
może otrzymać tę godność na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie
członków na wniosek Zarządu.
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wspierającym fizyczna lub prawna,
z celami klubu i wspierająca materialnie jego

przyjęta do Klubu w trybie określonym dla członków
zwyczajnych.

§4

1. Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział w obradach Walnego
Zgromadzenia, korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do
władz Klubu, głosować nad uchwałami Walnego Zgromadzenia
z ograniczeniami wynikającymi z art.3, pkt.2,3 ust. Prawo
o stowarzyszeniach, posiadać legitymacje Klubu, korzystać w ramach
istniejących ustaleń i regulaminów z obiektów sportowych i sprzętu
sportowego w godzinach wyznaczonych przez Zarząd Klubu oraz
reprezentować Klub za zgodą Zarządu w imprezach sportowych.

2. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu
z głosem doradczym, posiadać honorową legitymację Klubu oraz
korzystać w ramach istniejących ustaleń i regulaminów z obiektów
sportowych i sprzętu klubowego.

3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych,
poza biernym i czynnym prawem wyborczym.

§5

1. Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego jest godne reprezentowanie
Klubu, przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał jego stosownych władz,
opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd, dbanie o majątek
klubowy, podnoszenie swoich kwalifikacji sportowych, postępowanie
zgodnie z zasadami etyki sportowej oraz aktywne uczestniczenie w pracy
Klubu.

2. Członkostwo ustaje na skutek zgonu członka, zmiany przynależności
klubowej, pisemnego wystąpienia z Klubu skierowanego do Zarządu,
a także wykluczenia danego członka przez Zarząd. Wykluczenie może
mieć miejsce w przypadku gdy dany członek działa na szkodę Klubu,
łamie statut, regulaminy i uchwały władz klubowych, nie opłaca składek
członkowskich przez ponad 3 miesiące lub popełnia czyny sprzeciwiające
się etyce sportowej. Od uchwały Zarządu w tej sprawie w każdym
wypadku przysługuje prawo do odwołania się w ciągu 3 miesięcy do
Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
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Rozdział IV: Władze Klubu

§6
1. Władzami Klubu są:

a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

2. Najwyższą władze w Klubie stanowi Walne Zgromadzenie
3. Walne Zgromadzenie może być:

a. zwyczajne
b. nadzwyczajne

§7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zwyczajnego należy:

1. Wybór Zarządu klubu w trybie jawnym lub tajnym
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Uchwalanie zmian w statucie Klubu
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
6. Podejmowanie uchwał w których statut nie określa właściwości władz
7. Nadawanie i pozbawianie godności prezesa lub członka honorowego
8. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Klubu
9. Podejmowanie decyzji o likwidacji Klubu

§8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na
cztery lata. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli bierze w nim udział
co najmniej połowa członków. W przypadku braku kworum zwołuje się
zgromadzenie w drugim terminie, czyli po 15 minutach, przy czym obrady
i ich rezultaty są ważne niezależnie od liczby obecnych.

2. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku
o jego zwołanie i obraduje nad sprawami wymienionymi we wniosku.
Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się na wniosek Zarządu
Klubu, Komisji Rewizyjnej lub dwóch trzecich członków zwyczajnych.
Zarząd ponadto zwołuje Walne Zgromadzenie jeżeli ustąpi co najmniej
połowa składu Komisji Rewizyjnej lub Zarządu. Tryb zwołania Walnego
Zgromadzenia nadzwyczajnego jest taki sam jak w przypadku Walnego
Zgromadzenia zwyczajnego.

-4-

« t s
f> S~---r-- f*—..rU: ŁJ 4f" * ' -.li G



3. Uchwała w sprawie zmian w statucie Klubu zapada większością dwóch
trzecich głosów 5przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Natomiast uchwała o likwidacji Klubu większością czterech piątych głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Wszystkie pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą
większością głosów.

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Walne
Zgromadzenie może odwołać każdy z tych organów jak również
poszczególnych ich członków przed upływem ich kadencji.

§9

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków. Zarząd wybiera ze
swojego grona w głosowaniu jawnym: Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.

2. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych..

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie
do 30 dni od momentu powołania.

4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin
zatwierdzony przez Zarząd.

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków w tym prezesa.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Klubu
kieruje prezes a w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes. Prezes pełni również
rolę pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz
na kwartał a zwołuje je prezes.

8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie kadencji
może on uzupełnić swój skład, jednakże nie więcej niż o 40%składu
pierwotnego.

9. Członek Zarządu może złożyć pisemny wniosek o rezygnacji
z działalności w Zarządzie. Wniosek przyjmuje lub odrzuca w głosowaniu
jawnym pozostała część składu Zarządu.

§10

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu.
2. Realizowanie celów statutowych Klubu.
3. Realizowanie uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie.
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4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.
7. Tworzenie sekcji sportowych i zatwierdzanie ich regulaminów
8. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do stowarzyszeń

i związków sportowych.
9. Zawieranie umów z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami

wszystkich szczebli.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie wykonania wniosków i zaleceń Komisji

Rewizyjnej.
11. Występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności prezesa

i członka honorowego.
12. Ustalanie wysokości składek członkowskich
13. Rozpatrywanie sporów w klubie
14. Przyjmowanie nowych członków na podstawie ich pisemnego zgłoszenia
15. Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka

z Klubu
16. Podpisywanie umów ze sponsorami i członkami wspierającymi
17. Przyznawanie nagród i wyróżnień za wkład w rozwój Klubu w postaci listu

pochwalnego, dyplomu, nagrody rzeczowej lub pieniężnej
IS.Podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które

nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej
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1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność
Zarządu oraz pracę w Klubie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisja Rewizyjna może
uzupełnić swój skład, jednak nie więcej niż o jedną trzecią składu
pierwotnego.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej
i statutowej w Klubie, kontrola realizacji uchwał i wniosków przyjętych
przez Zarząd, składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej
działalności, przedstawianie oceny pracy Klubu oraz skł
o zwołanie Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego w r
nieprawidłowości w pracy Zarządu,

4. Wszelkie uchwały Komisji Rewizyinei zanadaia zwykła większością etosów
*"" *•* » *-* ij J. '*J Ł- •*" V. L W-*'

5. Przewodniczący Komisii Rewizyinei lub wyznaczony nrzez nieeo iei
— •* *•* V — ' +Ś V * JL łw'* Ł> */

członek ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu z głosem doradczym.
o, r uiikcje członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej nic mogą być łączone.

kładanie wniosku
azie stwierdzenia
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Rozdział V: Kary, nagrody i postępowanie dyscyplinarne

§12

1. W wypadku naruszenia przez członka Klubu postanowień statutu,
regulaminów bądź zarządzeń oraz w przypadku niesportowego
zachowania, Klub ma prawo nałożyć na danego członka kary w postaci
ustnego upomnienia, pisemnej nagany lub wykluczenia z Klubu.

2. Kary dyskwalifikacji i wykluczenia z Klubu nakłada Zarząd Klubu.
3. Od kary nałożonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
4. Zarząd Klubu uchwala regulaminy postępowania dyscyplinarnego oraz

przyznawania nagród i wyróżnień,

Rozdział VI: Majątek i fundusze

1.
2.

§13
Na majątek Klubu składają się nieruchomości, dobra ruchome oraz fundusze
Na fundusze Klubu składają się: składki członkowskie, darowizny, zapisy,
dotacje, wpływy z reklamy oraz wynajmu urządzeń i obiektów a także
dochody z imprez sportowych i działalności szkoleniowej.
Klub, z zachowaniem oho wiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Nabywanie, zbywanie, likwidacja i obciążanie majątku Klubu należy do
kornpetcncit Zarządu Klubu,

VII: końcowe

814
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Do woli w zakresie finansowych
i majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków, w tym Prezesa,
a w przypadku nieobecności Prezesa, innego upoważnionego przez Zarząd
członka Zarządu.
Interpretacji niniejszego statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków
i Zarząd Klubu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zmieniające interpretacje
7arzadii nie działała
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Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb iikwldaoii oraz wyznacza ce
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