
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T 

 

WIELOSEKCYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO 

 

„OLYMPIC.GYM SPORT CLUB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Rozdział  I: Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Wielosekcyjny klub sportowy „OLYMPIC.GYM SPORT CLUB” (w skrócie OLYMPIC.GYM) 

zwany w dalszej części Statutu „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. 

 

§ 2 

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Żory. 

Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

 

1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. - o sporcie (Dz. U. z 2016r. 

poz. 176, 1170 i 1171), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 

z  2017r. poz. 210), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego 

i  o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, 395) oraz niniejszego statutu . 

2. Klub posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. 

2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudnić pracowników. 

 

§ 5 

 

1. Klub może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących 

w  tym zakresie przepisów. 

2. Klub może posiadać własny sztandar i godło. 

 

Rozdział II: Cele i zadania Klubu oraz sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

 

Celem działania Klubu jest: 

1. Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków dla wyczynowego uprawiania sportu  przez 

osoby dorosłe, młodzież i dzieci. 

2. Organizowanie  oraz  stwarzanie  odpowiednio dogodnych  warunków  uprawiania sportu 

w  wymiarze rekreacyjnym. 

3. Upowszechnianie i popularyzacja sportu. 

4. Tworzenie zespołów sportowych różnych dyscyplin i kategorii wiekowych, które uczestniczą 

w  szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym rozgrywanym na terenie kraju i za 

granicą. 

5. Stwarzanie swoim członkom warunków do systematycznego rozwijania umiejętności sportowych 

i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

6. Zabezpieczanie podstawowej opieki medycznej dla zawodników Klubu posiadających ważną 

licencję okresową oraz zgłoszenie do rozgrywek. 

7. Wdrażanie nawyków higienicznego trybu życia. 

8. Propagowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie „fair play”. 

9. Udzielanie pomocy swoim członkom w zakresie zabezpieczania ich praw i interesów w miarę 

posiadanych środków.  



10. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu i papierosów) 

poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej. 

11. Promocja Miasta Żory oraz województwa śląskiego. 

12. Promocja działań odpowiednich związków i federacji sportowych.  

 

§ 7 

 

1. Klub realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań: 

1) Współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami 

i  organizacjami, w których zakresie leży działalność związana z kulturą fizyczną i sportem. 

2) Wytyczanie kierunków działalności wyczynowych sekcji sportowych. 

3) Organizowanie zawodów na szczeblu miasta, województwa i kraju. 

4) Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych. 

5) Organizację obozów sportowych i innych akcji o charakterze sportowym. 

6) Udział w rozgrywkach sportowych, zawodach, turniejach. 

7) Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Żor. 

2. W zakresie celów statutowych klub może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków 

wobec władzy publicznej.  Klub ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 

 

Rozdział  III: Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 8 

 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. członków honorowych, 

2. członków wspierających, 

3. członków zwyczajnych. 

 

§ 9 

 

1. Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu, 

na  wniosek Zarządu Klubu – osobom, które wykazały się wybitnymi zasługami w pracy dla 

dobra Klubu. 

2. Członkowie honorowi mają pełne prawa i obowiązki członków zwyczajnych,  prócz płacenia 

składek i wpisowego. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, o ile: 

1) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację, 

2) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu, 

3) określi rodzaj i wysokość wsparcia, 

4) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu. 

2. Członek wspierający nie opłaca składek członkowskich. 

3. Członek wspierający posiada głos doradczy w organach zarządzających Klubu. 

4. Członek wspierający nie posiada czynnego, ani biernego prawa wyborczego. 

 

§ 11 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – za wyjątkiem ust. 3 , o ile: 

1) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację, 

2) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu, 

3) zobowiąże się regularnie płacić określone przez Zarząd Klubu składki, 



4) określi w jaki sposób będzie realizował swoje rzeczywiste członkostwo, 

5) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu. 

2. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Członek zwyczajny małoletni od 16 do 18 r. ż. posiada czynne i bierne prawo wyborcze, z tym że 

we władzach stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnych. 

 

§ 12 

 

Do obowiązków członka Klubu należy: 

1. branie czynnego udziału w życiu Klubu, 

2. stosowanie się do postanowień statutu,  regulaminów,  uchwał oraz decyzji  władz  Klubu, 

3. regularne opłacanie składek członkowskich w  wysokości ustalonej  przez  Zarząd  Klubu, 

4. chronienie i poszanowanie mienia oraz godność Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego 

członków, 

5. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków i sympatyków 

Klubu, 

6. reprezentowanie interesów Klubu zgodnie z jego potrzebami, 

7. praca społeczna na rzecz Klubu. 

 

§ 13 

 

Członek Klubu ma prawo do: 

1. uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym do wszystkich władz 

Klubu z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 

w  paragrafach 9 - 12 niniejszego statutu. Małoletniego członka czynnego Klubu na Walnym 

Zebraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym mają prawo reprezentować 

rodzice lub opiekun prawny. 

2. poddawania ocenie działalności Klubu i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków 

wobec władz Klubu, 

3. korzystania ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu, będących własnością Klubu oraz innych 

udogodnień, jakie stwarza Klub swoim członkom, 

4. reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki i stroju 

sportowego o barwach Klubu. 

 

§ 14 

 

1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek: 

1) śmierci, 

2) wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie, 

3) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: 

a)  działania na niekorzyść Klubu 

b)  nie przestrzegania statutu Klubu lub regulaminów i przepisów poszczególnych sekcji,  

     których jest członkiem, 

c) nie opłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy. 

2. Wykluczeni z Klubu mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu. 

 

 

§ 15 

 

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz szczególnie aktywny udział 

w  działalności na rzecz Klubu, mogą być wyróżnieni lub nagrodzeni: 

1. pochwałą ustną lub na piśmie, 



2. dyplomem, 

3. odznaką honorową Klubu. 

 

§ 16 

 

1. Za uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu mogą 

być nakładane na członków Klubu następujące kary: 

1) napomnienia ustne lub na piśmie, 

2) ostrzeżenie, 

3) nagana, 

4) czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie), 

5) wykluczenie. 

2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd Klubu. 

3. Członkowi klubu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania 

Członków Klubu w terminie 30 dni. 

 

Rozdział  IV: Organy Klubu  

 

§ 17 

 

1. Organami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Członków Klubu, 

2) Zarząd Klubu, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – organom tym przysługuje 

prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba 

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru. 

 

§ 18 

 

1. Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu odbywa się co roku w terminie 

do końca miesiąca czerwca celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu odbywa się raz na 4 

lata.   

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwoływane przez Zarząd Klubu: 

1) z inicjatywy Zarządu Klubu, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na żądanie co najmniej 2/3 członków Klubu 

4. Każde Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu należy zwołać w ciągu 30 dni od podjęcia 

uchwały lub otrzymania pisemnej informacji od członków Klubu. 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Klubu zawiadamia 

Zarząd co najmniej na 14 dni przed zebraniem w sposób przyjęty w Klubie. 

6. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne przy obecności: 

1) w pierwszym terminie 50%+1 członków, 

2) w drugim terminie – bez względu na ilość obecnych, nie wcześniej niż w 20 minut po 

zamknięciu zebrania zwołanego w pierwszym wyznaczonym terminie godzinowym. 

 

§ 19 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 

1. Dokonywanie wyboru organów Klubu, 

2. Uchwalanie planów i zaleceń dla organów Klubu, 

3. Rozpatrywanie i ocenianie działalność oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu, 



4. Uchwalanie zmian w statucie Klubu. 

5. Decydowanie o likwidacji Klubu, 

6. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu, 

7. Podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach, które wniesione zostały pod obrady przez 

organy Klubu lub jego członków. 

 

§ 20 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Wybory organów Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Organy Klubu wybrane przez Walne Zebranie Członków Klubu konstytuują się do 3 dni 

po  Walnym Zebraniu, prezes Klubu zostaje wybrany spośród wybranych członków zarządu. 

 

§ 21 

 

1. Zarząd Klubu jest organem zarządzającym: składa się z 3-9 członków, w tym prezesa.  

2. Zarząd zbiera się przynajmniej jeden raz na kwartał, a w posiedzeniach mogą brać udział – 

na  zaproszenie zarządu – inne osoby z głosem doradczym. 

3. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu. Uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów – rozstrzyga głos prezesa klubu. 

4. Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata. 

5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu członkostwa w tym organie Klubu.    

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 22 

 

Zadania Zarządu Klubu: 

1. Prowadzenie działalności Klubu i podejmowanie decyzji w imieniu Klubu w okresach między 

Walnymi Zebraniami członków Klubu. 

2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu, 

4. Kierowanie całokształtem działalności Klubu, 

5. Ustalanie merytorycznych i finansowych planów działalności, 

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków Klubu, 

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z prawem  

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, 

9. Ustalanie regulaminów oraz innych przepisów dotyczących działalności Klubu, 

10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, w ramach 

obowiązujących przepisów, 

11. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków 

Klubu i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.      

12. Przyjmowanie i skreślanie członków klubu, 

13. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych. 

 

§ 23 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu: składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez 

Walne Zebranie Członków Klubu.  

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej  trwa 4 lata. 

3. Komisja wybiera z swego grona przewodniczącego. 



4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu 

z  głosem doradczym. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej wobec członków 

Zarządu. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 24 

 

Zadania Komisji Rewizyjnej: 

1. Kontrola całokształtu działalności finansowo - gospodarczej Klubu. 

2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Klubu o stanie finansowym Klubu oraz 

o  działalności Zarządu Klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 

 

Rozdział  V 

 

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 25 

 

1. Na fundusze Klubu składają się: 

1) wpisowe, 

2) składki członkowskie, 

3) dotacje 

4) darowizny, 

5) opłaty z zakresu działalności odpłatnej Klubu 

6) dochody z własnej działalności gospodarczej, o której mowa w § 25 ust. 3  

7) dochody z innych źródeł 

2. Dochody z działalności gospodarczej Klubu służą realizacji celów statutowych. 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu przysporzenia dodatkowych środków finansowych 

na potrzeby statutowe: kod PKD: 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany; 73.1 – reklama; 77.21.Z – wypożyczanie i  dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i 

sportowego; 93.1 – działalność związana ze sportem. 

4. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:  

1) działalności charytatywnej;  

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz    rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej;  

3) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży;  

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

5. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:  

1) działalności charytatywnej;  



2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

3) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży;  

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

6. W przypadku nieposiadania wystarczającej ilości środków finansowych do prowadzenia 

działalności w zakresie podanym w ust. 5 pkt. 1 – 7 - działalność prowadzi się nieodpłatnie.  

 

§ 26 

 

W sferze majątkowej Klub nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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”,  

2. przekazywać jego majątku na rzecz ich 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, 

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

4. zakupić na szczególnych zasadach lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§ 27 

 

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych,  udzielania 

pełnomocnictw oraz zawierania umów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, 

w tym: 

1)  prezesa lub wiceprezesa 

            2)  upoważnionego członka Zarządu. 

      2. Dla ważności oświadczeń w zakresie pism bieżących, merytorycznych oraz innych niż w ust. 1 

wymagane jest działanie prezesa lub wiceprezesa Zarządu Klubu. 

 

Rozdział  VI: Likwidacja Klubu 

 

§ 28 

 

1. Likwidacja Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków 

Klubu większością 2/3 głosów. 

2. Walne Zebranie Członków Klubu powołuje uchwałą likwidatora Klubu. 

3. Majątek likwidowanego Klubu zostanie przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Klubu przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 



Rozdział  VIII: Postanowienia Końcowe 

 

§ 29 

 

1. Klub może być członkiem związków lub federacji sportowych. 

2. O przystąpieniu do związku sportowego lub federacji sportowej decyduje Zarząd Klubu. 

3. Klub z racji działalności i przynależności do związków sportowych lub federacji sportowych 

podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom, decyzjom. 

 

§ 30 

 

1. Klub może być członkiem innego stowarzyszenia sportowego, a decyzję w tej sprawie ma 

prawo podjąć Zarząd Klubu. 

2. Klub może być udziałowcem spółki prawa handlowego. 

 

§ 31 

 

Wszelkie przepisy regulujące wewnętrzne sprawy Klubu ustala jego Zarząd. 

 

§ 32 

 

W razie ustąpienia prezesa Klubu, Zarząd wybiera nowego prezesa na kolejnym zebraniu Zarządu 

spośród członków aktualnego składu Zarządu. 

 

§ 33 

 

Prawo interpretacji niniejszego statutu posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków Klubu 

na  wniosek Zarządu Klubu. 

 

§ 34 

 

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


