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STATUT STOWARZYSZENIA
WKS „Siatkarz”
Tekst jednolity z dnia 24.07.2017r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Klub Sportowy jest stowarzyszeniem i nosi nazwę Wieluński Klub Sportowy „Siatkarz” (w
skrócie WKS „Siatkarz”) zwane dalej KLUBEM i jest dobrowolnym, samorządowym,
trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym członków z KLUBEM, mającym na celu rozwój i
upowszechnienie kultury fizycznej, działanie na rzecz KLUBU i ogółu społeczności.
§2
KLUB działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j.
z dnia 2017.02.03), przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U.2016.176 t.j.
z dnia 2016.02.15) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą KLUBU jest
miasto Wieluń.
§4
KLUB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
§5
Przy wykonywaniu swoich zadań KLUB przestrzega obowiązującego Statutu, regulaminów i
przepisów oraz decyzji Polskich i Międzynarodowych Związków Sportowych.
§6
KLUB samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§7
KLUB używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Na zasadzie porozumienia, KLUB może używać barw, nazwy,
oznak innego KLUBU, przejmując jego zawodników.
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§8
KLUB współdziała z organami gminy w realizacji jej zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej oraz sportu oraz ze szkołami, zakładami pracy i instytucjami sponsorującymi
działalność KLUBU.
§9
KLUB opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji swych
zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
§ 10
Dopuszcza się stosowanie łącznie z nazwą KLUBU nazwy lub określenia sponsora.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 11
Celem KLUBU jest:
- rozwijanie w różnych formach sportu wyczynowego i rekreacyjnego,
- popularyzacja sportu, kultury fizycznej, a w szczególności piłki siatkowej oraz piłki nożnej
oraz stałe podnoszenie ich poziomu,
- podejmowanie działań na rzecz promocji sportu,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, mających na celu upowszechnienie kultury
fizycznej i sportu.
§ 12
1. KLUB realizuje swoje cele, podejmując następujące środki działania:
- organizuje szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne
warunki rozwoju sportu,
- dąży do zapewnienia wysokiego poziomu etycznego zawodników sportowych i działaczy,
- organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w
państwowym i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych,
- propaguje rozwój kultury fizycznej i rekreacji poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji
programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych,
- organizuje kursy i seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy i
instruktorów,
- zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o
ich rozbudowę, modernizację, remonty, konserwację,
- współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego
wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami w sferze zadań klubowych i
publicznych,
- współpracuje z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami, organizacjami
młodzieżowymi w celu realizacji zadań statutowych,
- nawiązuje współpracę ze sponsorami,
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- umożliwia młodzieży wyselekcjonowanej przechodzenie od innych stowarzyszeń kultury
fizycznej w celu zapewnienia ciągłości w rozwoju mistrzostwa sportowego,
- propaguje wśród społeczeństwa ideę kultury fizycznej.
2. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej KLUB jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej KLUBU jest:
- PKD 73.1 Reklama
- PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- PKD 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
- PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 46.18.Z. - Działalność Agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów.
- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13
Członkowie KLUBU dzielą się na członków:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

§ 14
1. Członkami zwyczajnymi KLUBU mogą być osoby fizyczne , mające pełną zdolność do
czynności prawnych z zastrzeżeniem ust. 2, które złożyły pisemną deklarację i zostaną
przyjęci przez Zarząd KLUBU.
2. Małoletni mogą być członkami KLUBU za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Przyjęcie
w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd KLUBU na podstawie
pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
a) imię i nazwisko
b) miejsce zamieszkania (siedzibę)
c) w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia; w przypadku osób prawnych – numer i datę
wpisu do właściwego rejestru
d) oświadczenie o przystąpieniu
e) w przypadku małoletniego poniżej 16 roku życia – pisemną zgodę przedstawicieli
ustawowych
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3. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym KLUBU może zostać osoba bądź podmiot, który
uzyska rekomendację przynajmniej dwóch członków Zarządu KLUBU.
4. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd KLUBU uchwały. O przyjęciu
uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie w terminie 14 dni.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
uczestniczyć w Walnych Zebraniach KLUBU i brać udział w głosowaniu,
wybierać i bycia wybieranymi do władz KLUBU,
zgłaszać do władz KLUBU wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością KLUBU
oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
d) brać udział w zajęciach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez
KLUB,
e) korzystać z urządzeń KLUBU na zasadach określanych przez Zarząd KLUBU.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt a i b nie przysługują małoletnim członkom
KLUBU poniżej 16 roku życia. Postanowienia wymienione w pkt c-d stosuje się również do
członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych
zebraniach KLUBU z głosem doradczym.
1.
a)
b)
c)

§ 16
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

- przestrzeganie przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz
KLUBU,
- dbanie o dobre imię i właściwy klimat wokół KLUBU,
- branie czynnego udziału w działalności KLUBU i realizacji celów statutowych KLUBU,
- przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał KLUBU,
- docenianie pomocy, jaką KLUB okazuje swym członkom,
- regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 17
Wspierającym członkiem KLUBU może być osoba fizyczna, zakład pracy, spółdzielnia,
instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną.
§ 18
Członkowie wspierający mają prawo:
- brania udziału za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu
członków KLUBU,
- udziału w imprezach sportowych, organizowanych przez KLUB na zasadach określonych
regulaminem uchwalonym przez Zarząd KLUBU,
- korzystania ze sprzętu, obiektów i urządzeń KLUBU na zasadach określonych regulaminem
uchwalonym przez Zarząd KLUBU,
- sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami KLUBU,
- dekretowanie środków materialnych i finansowych na wybraną sekcję sportową KLUBU i
rozliczania władz KLUBU z korzystania z tych środków,
- sponsorowania sekcji KLUBU lub zawodników na zasadach określonych w odrębnej
umowie,
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- reklamowanie swojej działalności na obiektach sportowych KLUBU, sprzęcie i ubiorach
sportowych na zasadach określonych w odrębnej umowie,
- uczestniczenie w życiu sportowym KLUBU poprzez pracę w zespołach, komisjach, radach
będących organami opiniodawczymi i doradczymi władz KLUBU
§ 19
Wspierający członkowie obowiązani są do:
a)
b)
c)
d)

przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów KLUBU oraz uchwał jego władz,
czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych KLUBU,
wywiązywania się z zawartych z KLUBEM umów,
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
KLUBU.

§ 20
1. Członkami honorowymi KLUBU mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla
rozwoju i działalności KLUBU.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia Walne Zebranie KLUBU na wniosek
Zarządu KLUBU.
3. Członkowie honorowi KLUBU mają prawo do:
- udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu KLUBU,
- udziału w imprezach klubowych,
- korzystania z uprawnień określonych przez Statut i regulaminu KLUBU.
4. Członkowie Zarządu jak i członkowie honorowi w zamian za swoją pracą na rzecz KLUBU są
zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 21
1. Członkostwo wygasa na skutek:
a) rezygnacja członka na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
b) skreślenia z listy członków KLUBU w razie nieuczestniczenia w realizacji statutowych
postanowień,
c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, przy czym po upływie
pierwszego miesiąca Zarząd KLUBU wzywa członka do jej zapłacenia na piśmie,
d) wykluczenia członka KLUBU w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu lub
regulaminu KLUBU,
e) rozwiązania się KLUBU,
f) śmierci członka KLUBU.
2. Wygaśnięcie członkostwa na podstawie określonej w pkt 1 wymaga pisemnej uchwały
Zarządu KLUBU.
3. Zarząd KLUBU obowiązany jest co najmniej raz na 12 miesięcy dokonać weryfikacji
członków KLUBU z uwzględnieniem zapisu niniejszego paragrafu.
4. Od uchwały Zarządu KLUBU o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania, wniesione w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Zarząd KLUBU
może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
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§ 22
1. Władzami KLUBU są:
a) Walne Zebranie Członków KLUBU, zwane dalej Walnym Zebraniem,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków
Zarządu KLUBU.
4. Wybór władz KLUBU odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od
uchwały Walnego Zebrania.
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. W razie
równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 23
Najwyższą władzą KLUBU jest Walne Zebranie Członków Klubu.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków KLUBU należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności KLUBU,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie Statutu KLUBU i jego zmian,
5) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
6) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
8) decydowanie o rozwiązaniu się KLUBU.

§ 25
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze KLUBU zwoływane jest przez Zarząd oraz
Komisję Rewizyjną, raz do roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 członków KLUBU
3. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
5. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie honorowi
KLUBU.
§ 26
Walne Zebranie jest prawomocne:
1) w I terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w II terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile ten termin był podany w
zawiadomieniu.
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§ 27
1. Zarząd KLUBU składa się z 4 do 8 członków wybieranych na okres 4 lat, w tym:
- Prezesa
- Wiceprezesów w liczbie od 2 do 4
- Sekretarza
- Skarbnika
- Członka Zarządu

2. O powołaniu i odwołaniu członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków KLUBU,
którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Dopuszczalne jest, aby Wiceprezesi łączyli funkcję Sekretarza lub Skarbnika.
4. W Zarządzie wprowadza się podział kompetencji członków na członków
odpowiedzialnych za sekcje:
- młodzieżową piłki siatkowej
- seniorską piłki siatkowej
- piłki nożnej,
którymi to sekcjami kieruje powołany uchwałą Zarządu Wiceprezes i członek Zarządu
wskazany w uchwale konstytuującej Zarząd. Uchwała Zarządu może przewidywać
dodatkowe sekcje poza wyżej wskazanymi, jeżeli jest to uzasadnione, w szczególności
ilością członków przynależnych do sekcji i uprawianą dyscypliną sportową.
5. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie. W sprawach
dotyczących poszczególnych sekcji prawo reprezentacji przysługuje członkom Zarządu,
do których kompetencji należy sekcja. W razie braku możliwości reprezentacji przez
uprawnionego członka w sprawie sekcji, zastępuje go Prezes Zarządu.
6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. Zarządzający
Stowarzyszeniem wskazuje osobę odpowiedzialną za właściwe prowadzenie ksiąg
rachunkowych lub zatrudnia taką osobę.
7. Walne Zebranie może zawiesić członka Zarządu w pełnieniu przez niego funkcji na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
8. Walne Zebranie może ustalić dla członków Zarządu miesięczny ekwiwalent tytułem
zwrotu kosztów pełnienia funkcji w Zarządzie.
§ 28
1. Do kompetencji Zarządu KLUBU należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością KLUBU,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) składanie sprawozdań z działalności KLUBU,
7) zarządzanie majątkiem KLUBU,
8) reprezentowanie KLUBU na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania członków,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
3. Zasady zwoływania posiedzeń oraz szczegółowy podział pracy w Zarządzie określa regulamin
działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
5. Do zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków.
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6. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu poza
sprawami z zakresu poszczególnych sekcji; w razie jego nieobecności zastępuje go
wyznaczona przez niego osoba.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej KLUBU. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności gospodarki finansowej
KLUBU,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania
tym majątkiem,
3) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania KLUBU,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania
absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia
legalności, celowości i gospodarności,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia
nieprawidłowości,
3) występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 1 do 5 członków. Komisja w przypadku kolegialnego składu
organu wybiera ze swego składu Przewodniczącego, a może wybrać w razie potrzeby
Sekretarza.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
- członek Zarządu ani osoby pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
- osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzanych przez nią kontroli
określa regulamin Komisji.
5. Uchwały Komisji w przypadku kolegialnego składu organu są podejmowane
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym
przy tej samej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§ 31
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania za
ostatni rok urzędowania,
b) ustania członkostwa w KLUBU,
c) rezygnacji z udziału w tych organach,
d) odwołania przez Walne Zebranie KLUBU,
e) śmierci członka organu.
2. Każdy członek KLUBU biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o
odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby sprawa ta nie
była umieszczona w porządku obrad.
3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej KLUBU, których członkostwo ustało,
Walne Zebranie wybiera nowych członków.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na wspólną kadencję.
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ROZDZIAŁ V
NAGRODY I KARY
§ 32
Za aktywny udział w realizacji zadań KLUBU mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody
na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie KLUBU regulaminu.
§ 33
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury
fizycznej i sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane następujące
wyróżnienia:
1) pochwały ustne lub pisemne,
2) nagrody rzeczowe lub pieniężne,
3) dyplomy,
4) odznaki klubowe lub sportowe.
2. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji KLUBU, Zarząd może orzec
następujące kary:
1) upomnienie ustne lub pisemne,
2) ostrzeżenie,
3) naganę
4) zawieszenie w prawach członka,
5) wykluczenie z grona członków.
3. Członkowi KLUBU przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o
ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 34
1. Majątek KLUBU stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe. Środki
finansowe na realizację zadań statutowych KLUB uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji budżetowych na zadania zlecone KLUBOWI,
4) własnej działalności gospodarczej,
5) majątku KLUBU,
6) innych źródeł.
2. Cały dochód z działalności KLUBU przeznacza się na realizację jego celów statutowych.
3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, KLUB może nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania.
4. Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli dotyczących majątku
Stowarzyszenia, w imieniu KLUBU wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
łącznie, z zachowaniem podziału kompetencji określonym w § 27. Inne osoby mogą
dokonywać czynności prawnych w imieniu KLUBU wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd.
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