
STATUT KLUBU SPORTOWEGO "SOKÓŁ" W PNIEWACH 

 

 

 

I. NAZWA I TEREN DZIAŁANIA ORAZ BARWY I EMBLEMAT KLUBU. 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy "Sokół" w Pniewach zwany dalej "Klubem". 

 

 

§ 2 

Siedzibą władz i terenem działalności są Pniewy. 

 

 

§ 3 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i realizuje politykę 

państwa w zakresie kultury fizycznej. Prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy. 

 

 

§ 4 

Klub jest członkiem tych polskich związków sportowych, których zakres działania pokrywa 

się z działalnością poszczególnych sekcji klubu. 

 

 

§ 5 

Zakłady pracy, osoby fizyczne i prawne mogą na podstawie zawartych umów - sprawować 

opiekę nad działalnością klubu i poszczególnych sekcji. 

 

 

§ 6 

Barwami klubu są kolory: niebieski - czerwony - niebieski. 

 

 



§ 7 

Klub używa pieczęci z napisem Klub Sportowy "Sokół " w Pniewach. 

 

 

II. CEL I ZADANIA KLUBU. 

§ 8 

1. Podstawowym zadaniem klubu jest rozwijanie działalności sportowej polegającej na 

doskonaleniu sprawności psychofizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do 

osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa. 

 

2. Szeroko pojętą działalność sportową klub ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju 

fizycznego i wartości etyczno-moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu 

wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych dyscyplinach 

sportowych. 

3. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i tradycji regionalnych poprzez turnieje piłkarskie 

i imprezy okolicznościowe. 

 

§ 9 

Określone w § 8 cele, klub osiąga poprzez systematyczne prowadzenie zajęć i treningów oraz 

organizowanie zawodów sportowych i wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, 

stosując się przy tym do postanowień regulaminów stowarzyszeń kultury fizycznej i ich 

związków oraz sportowych organizacji międzynarodowych. 

 

 

§ 10 

1.Klub zapewnia swoim członkom, a w ramach zawartych umów patronackich z zakładami 

pracy również pracownikom tych zakładów oraz członkom ich rodzin, bezpieczne i 

higieniczne warunki uprawiania sportu oraz - w ramach organizowanych imprez - 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

2.Uprawiającym sport kwalifikowany klub zabezpiecza, odpowiednio do potrzeb 

wynikających z procesu szkolenia sportowego, korzystanie z urządzeń i obiektów 

sportowych, wyposażenie oraz opiekę medyczną. 

 

 

 

 

 



III. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

 

§ 11 

Członkowie klubu dzielą się na: 

 

a) Zwyczajnych 

b) Honorowych 

c) Wspierających 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, której postawa moralna i 

obywatelska nie budzi zastrzeżeń. 

 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla 

rozwoju klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek zarządu. 

 

 

§ 14 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zobowiązująca się do 

płacenia zadeklarowanej składki członkowskiej oraz zainteresowana rozwojem działalności 

klubu. 

 

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

 

a) do brania udziału w Walnym Zebraniu Klubu w trybie i na zasadach przewidzianych w 

regulaminie zebrania, 

b) czynne i bierne prawo wyborcze, 

c) do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej działalności sportowej i organizacyjnej 

klubu, 

d) do korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanym członkom przez Zarząd Klubu. 

 

 

§ 15 

Członkowie wspierający mają prawo: 

 

a) do korzystania z urządzeń i obiektów klubu w granicach zezwoleń udzielonych przez 

Władze Klubu, 

b) do korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych członkom przez Zarząd Klubu. 



§ 16 

1. Członkowie zwyczajni klubu mają obowiązek: 

 

a) godnie reprezentować barwy klubu i dbać o jego dobre imię, 

b) szczególną troską i dbałością otaczać obiekty klubowe, urządzenia i sprzęt sportowy, 

c) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów sportowych i zasad 

uczciwej walki sportowej. 

 

2. Członkowie klubu będący zawodnikami zobowiązani są ponadto do systematycznego, 

zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, treningach i zawodach 

sportowych oraz stale dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

 

§ 17 

1. Podstawą przyjęcia na członka zwyczajnego jest: 

a) pisemna deklaracja zawierająca zobowiązanie do ścisłego przestrzegania statutu i 

regulaminów klubu, 

b) uiszczanie wpisowego oraz zobowiązanie się do opłacenia składek w wysokości ustalanej 

przez Zarząd Klubu. 

2. Osoby mające mniej niż 18 lat muszą przedłożyć wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub 

opiekunów. 

§ 18 

Członkostwo klubu ustaje na skutek: 

 

a) śmierci, 

b) zwolnienia lub skreślenia udzielonego na podstawie wniosku lub zawiadomienia o 

wystąpieniu z klubu, zgłoszonego na piśmie na adres Zarządu Klubu 

c) wykreślenie przez Zarząd Klubu wskutek nieprzejawiania działalności w klubie, 

nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, działania na szkodę 

klubu, uwzględnienia popełnienia czynu nieetycznego lub niehonorowego. 

 

 

IV. WŁADZE KLUBU. 

§ 19 

1. Władzami klubu są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd Klubu i Prezydium Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja władz klubu trwa cztery lata. 



§ 20 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu. Przy stanie członków przekraczających 

liczbę (dwieście) udział w Walnym Zebraniu biorą delegaci wybierani na rocznych 

zebraniach sprawozdawczych poszczególnych sekcji w głosowaniu jawnym. 

 

2. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych sekcji określa 

każdorazowo Zarząd Klubu kierując się aktualnymi potrzebami i możliwościami lokalowo-

organizacyjnymi. 

 

3. Członkowie Zarządu Klubu uczestniczą w Walnym Zebraniu na prawach przysługującym 

delegatom z poszczególnych sekcji. 

 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

a) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przy czym wyboru dokonuje 

się tajnie lub jawnie wg regulaminu Walnego Zebrania, 

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności klubu, ocena pracy Zarządu i udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

c) uchwalanie zmian statutu klubu, 

d) nadawanie, pozbawianie godności członkostwa honorowego, 

e) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości oraz o likwidacji klubu.  

 

 

§ 22 

1. Zwyczajne Walne Zebranie, jako sprawozdawcze odbywa się corocznie, a jako 

sprawozdawczo-wyborcze, co cztery lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub: 

a) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

b) na pisemne żądanie 1/3 członków zwyczajnych, 

c) w przypadku ustąpienia 1/3 lub więcej członków Zarządu. 

3. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy do 

załatwienia, dla których zostało ono zwołane. 

 

 

§ 23 

1. O miejscu i terminie Walnego Zebrania decyduje Zarząd Klubu, który nie później niż na 14 

dni przed wyznaczonym terminem powiadamia członków bezpośrednio lub za pośrednictwem 

ogłoszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia 

okoliczności jego zwołania. 

 



§ 24 

1. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 członków lub 

delegatów. W razie braku w wyznaczonym terminie wymaganej ilości, Zarząd Klubu 

wyznacza drugi termin o pół godziny późniejszy z tym, że w drugim terminie powzięte 

uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. 

 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w 

sprawach: 

a) nadania lub pozbawienia godności członka honorowego, 

b) likwidacji klubu, 

c) zmiany statutu. 

 

Uchwały te wymagają większości 2/3 liczby członków obecnych na zebraniu. 

 

3. Walne Zebranie obraduje wg zatwierdzonego przez to zebranie regulaminu. 

 

 

§ 25 

1. Zarząd i Prezydium Klubu są organami wykonawczymi i kierują działalnością klubu. 

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna, i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zebranie na okres 

czterech lat. 

3. Na członków Zarządu wybiera się, co najmniej 8, a nie więcej niż 10 członków klubu, przy 

czym w posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym kierownicy poszczególnych 

sekcji. 

4. Kierownicy sekcji, koordynator ds. finansowo-księgowych są powoływani i odwoływani na 

wniosek Prezesa Klubu przez Zarząd. 

5. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd Klubu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera 

Prezesa Klubu, a na jego wniosek Prezydium Klubu, przydzielając funkcje stosownie do 

regulaminu Zarządu i Prezydium. 

6. W osobowym składzie Zarządu i Prezydium Klubu w czasie trwania 4-letniej kadencji 

mogą być dokonywane uzupełnienia nie większe jak 1/3 ilości określonej w § 25 pkt.3. 

§ 26 

Zarząd i Prezydium Klubu oraz poszczególne sekcje działają w oparciu o regulaminy, które w 

swej treści muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 27 

1. Zarząd Klubu reprezentuje interesy klubu i sprawując ogólne kierownictwo podejmuje 

decyzje we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania stosownie 

do § 21 niniejszego statutu. 

2. Dla zapewnienia sprawnego kierownictwa i operatywnego zarządzania całokształtem spraw 

klubu wszystkie uprawnienia Zarządu posiada Prezydium Klubu, które w swych działaniach i 

ważniejszych decyzjach informuje Zarząd, wnosząc o ich zatwierdzenie na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu. 



3. Do ważności uchwał Zarządu i Prezydium Klubu wymagana jest obecność na posiedzeniu, 

co najmniej połowy uprawnionych członków, przy czym uchwały i decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów, a przy równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Klubu lub 

przewodniczącego obradom. 

 

§ 28 

Wszelkie decyzje w sprawach finansowych i zobowiązań finansowych wymagają dla swej 

ważności każdorazowo dwóch podpisów członków Zarządu Klubu lub osób wskazanych na 

podstawie oddzielnej uchwały Zarządu Klubu. 

 

§ 29 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru w stosunku do Zarządu Klubu i 

Prezydium Klubu, jak i w stosunku do kierownictw poszczególnych sekcji. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 

lat. 

 

§ 30 

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) ogólny nadzór i kontrola nad wszelka działalnością gospodarczą klubu oraz w zakresie 

przestrzegania obowiązujących przepisów postanowień niniejszego statutu, 

b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej klubu i stawianie na tej 

podstawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, 

c) inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz uczestniczenie w miarę 

możliwości i potrzeb w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Klubu. 

 

 

§ 31 

1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat. 

2. Sąd Koleżeński, co najmniej w trzyosobowym składzie rozpatruje sprawy między 

członkami klubu oraz podejmuje działania ugodowe we wszelkich zatargach i konfliktach 

wewnątrzklubowych. 

 

 

 

 

 



V. DOCHODY I MAJĄTEK KLUBU. 

 

§ 32 

1. Dochody klubu składają się z: 

a) wpisowego i składek członkowskich, 

b) różnych wpływów, jakie przynosi podstawowa działalność klubu, szczególnie w postaci 

organizacji imprez sportowych, udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, powierzchni 

pod reklamę, wynajmu pomieszczeń i gruntów, 

c) dotacji, 

d) uznaniowej pomocy materialnej udzielanej przez zakłady patronackie lub jednostki 

gospodarcze, 

e) darowizn osób fizycznych lub prawnych, 

f) zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wymaganych 

zezwoleń oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

2. Majątek klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz 

wierzytelności. 

 

 

 

VI. LIKWIDACJA KLUBU. 

 

§ 33 

Likwidacja klubu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej 

kwalifikowaną większością głosów, przy czym w takim przypadku majątek klubu przekazuje 

się wg decyzji Walnego Zebrania. 

 


