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STATUT STOWARZYSZENIA PIŁKI SIATKOWEJ
SIATKARSKI KLUB „GÓRNIK RADLIN”
Tekst jednolity na dzień 08.04.2011r.
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Siatkarski Klub Górnik Radlin”, zwany dalej „Klubem”
§2
Terenem działania Klubu jest obszar całej Polski, a siedzibą miasto Radlin
§3
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z
dnia 24 Kwietnia 2003r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.
873) oraz niniejszym statutem.
§4
1. Klub posiada osobowość prawną
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu
§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych
celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§6
Klub może członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania
§7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, logo Klubu oraz wydawać
komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
Zarząd Klubu w przypadku pozyskania strategicznego sponsora może rozszerzyć nazwę Klubu
Rozdział 2
Cele i środki działania

1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

§9
Celem Klubu jest realizacja zadań w zakresie:
nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez rozwój i propagowanie piłki siatkowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym przez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie rozgrywanych przez
drużyny Klubu mecze.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia
członkom Klubu warunków do uprawiania sportu
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
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d) prowadzenie działalności szkoleniowej z e szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej
e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
§10
1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub jako organizacja
pożytku publicznego prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalności związaną ze sportem (nr PKD
92.62.Z) polegającą na :
- organizacji sekcji sportowych,
- organizacji i prowadzeniu szkoleń sportowych ( treningi, zgrupowania, obozy sportowe,
kursy, konsultacje),
- organizacji zawodów i imprez sportowych,
- zapewnieniu odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej i sportu,
- organizacji festynów sportowo – rekreacyjnych,
oraz:
- wydawaniu materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych – nr PKD 22.15.Z,
- działalności kulturalno-oświatowej dla swych członków i sympatyków – nr PKD 92.32.Z,
- działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej nr PKD 93.04.Z.
2. Klub może prowadzić działalności gospodarczą zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców
KRS, tj. :
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i
budownictwa – nr PKD 29.52.B,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne – nr PKD 45.11.Z,
- wykonywanie wykopów i wierceń geologicznych - inżynierskich – nr PKD 45.12.Z,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – nr PKD
45.21.A,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych nr PKD 45.21.E,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – nr PKD 45.22.Z,
- stawianie rusztowań – nr PKD 45.25.A,
- roboty związane z fundamentowaniem – nr PKD 45.25.B,
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – nr PKD
45.25.C,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich – nr PKD 45.25.D,
- wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – nr
PKD 45.25.E,
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – nr PKD 45.32.Z,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – nr PKD 45.33.A,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – nr PKD 45.33.B,
- wykonywanie instalacji gazowych – nr PKD 45.33.C,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – nr PKD 45.34.Z,
- tynkowanie – nr PKD 45.41.Z,
- zakładanie stolarki budowlanej – nr PKD 42.45.Z,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – nr PKD 45.43.A,
- malowanie – nr PKD 45.44.A,
- szklenie – nr PKD 45.44.B,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – nr PKD 45.45.Z,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych – nr PKD 51.12.Z,
- działalność agentów zajmujących się sprzedaż towarów różnego rodzaju – nr PKD 51.19.Z,
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – nr PKD
51.51.Z,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – nr PKD 51.57.Z,
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-

sprzedaż detaliczne pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach – nr PKD 52.12.Z,
wynajem nieruchomości na własny rachunek – nr PKD 70.20.Z,
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – nr PKD 70.32.Z,
reklama – nr PKD 74.40.Z,
sprzątanie i czyszczenie obiektów – nr PKD 74.70.Z,
Rozdział 3
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki
§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) uczestników
3) honorowych
4) wspierających
§ 12
1) Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za
granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2) Członkami uczestnikami mogą być obywatele Polski poniżej ukończonego 18 roku życia, przy
czym małoletni poniżej ukończonego 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3) Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone
szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków
Klubu na wniosek Zarządu.
4) Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne wspierające realizację celów
statutowych Klubu.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz ocenić ich realizację,
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
e) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie uczestniczący mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem osób
które nie ukończyły 16 roku życia, którym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze,
jak również prawo głosowania na Wlanych Zebraniach Członków Klubu.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.
§ 14
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu
2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu
3. stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego
4. udziału czynnego lub przy organizacji w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez
Klub
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5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu z
wyjątkiem członków honorowych
§ 15
1) Członkostwo ustaje w przypadku :
a) wystąpienia Klubu zgłoszonego przez członka Klubu na piśmie,
b) rozwiązania stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
statutu.
2) Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały
Zarządu.
3) Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w
przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia
postanowień statutu i uchwał.
4) Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności
szkoleniowej Klubu.
5) Od decyzji o wykluczeniu bądź zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi
prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o podjętej uchwale.
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w
zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Zebrania władz Klubu są każdorazowo protokołowane i podpisywane przez prowadzącego
zebranie i protokolanta zebrania.
§ 18
1. Najwyższą władzą Klubu jest Wlane Zebranie Członków Klubu, zwoływane przez Zarząd
przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze oraz co 4 lata jako sprawozdawczo- wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie w statucie oraz w sprawach
majątkowych w wypadku likwidacji Klubu,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka,
f) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz.
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§ 19
W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok
życia oraz członkowie honorowi Klubu,
2. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia, oraz
zaproszeni goście.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają większością głosów, przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w
drugim terminie.

1.
2.

3.

4.

§ 21
Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu może być zwołane na skutek :
a) uchwały Zarządu podjętej 2/3 głosów obecnych na zebraniu w danym terminie,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14
dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu przez
ogłoszenie zamieszczone:
a) na stronie internetowej,
b) w gablocie Klubu na terenie KW S.A. oddział KWK „Marcel”,
c) w siedzibie Klubu.

§ 22
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu.
§ 23
Zarząd składa się z 3-6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b) realizacja uchwał, wytycznych i zleceń Walnego Zebrania Członków Klubu,
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
d) zarządzanie majątkiem (nabywanie, zbywanie) i funduszami Klubu,
e) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
g) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich
regulaminów,
h) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
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§ 25
1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo
wyboru ze swego składu nowego prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje
prawo kooptacji.
3. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
§ 26
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

1.
2.
3.
4.

§ 27
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków Klubu.
Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, V-ce prezesa oraz Dyrektora Klubu, a pozostałym
członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym w
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, v-ce przewodniczącego
i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz roku kontrolę statutowej i finansowogospodarczej działalności Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie ze swojej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla
Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
6. Członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 ustawy z dnia 3
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marca 2001 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Rozdział 5
Majątek i Fundusze Klubu
§ 29
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się :
a) składki członków Klubu,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
c) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej
Klubu.
3. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania 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,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od pracowników, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§ 30
1. Dla ważność oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub v-ce prezesa oraz Dyrektora Klubu lub Głównego
Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 31
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga
zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
§ 32
1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
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Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określić przeznaczenie majątku Klubu.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem
o wykreślenie klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
Rozdział 7
Interpretacja statutu
§ 33
1. W przypadku wątpliwości co do interpretacji statutu lub innych niezbędnych przepisów Klubu
ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje najbliższe Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Powyższy statut obowiązuje po zarejestrowaniu przez właściwy organ.
Niniejszy statut zatwierdzono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu
11.04.2011r.

