
 

STATUT  

KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ" 
 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba, charakter prawny, barwy, teren działania. 

 

 

§1 

Dobrowolne i samorządne stowarzyszenie kultury fizycznej, zwane w dalszej części „Klubem 

Sportowym" nosi nazwę Klubu Sportowego „Orzeł" (w skrócie : K.S. „Orzeł" ), jest 

organizacją społeczną powołaną do rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania sportu i 

rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej w środowisku, w którym działa. 

 

 

§2 

Siedzibą Klubu Sportowego „Orzeł” jest miasto Elbląg. 

 

 

§3 

Klub Sportowy „Orzeł" posiada osobowość prawną i działa na zasadach ustalonych przez 

ustawy: 

1. z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz. U 2010, Nr 127, poz. 857) 

2. z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm) 

oraz na podstawie statutu K.S. „Orzeł" 

 

 

§4 

1. Barwami Klubu są kolory : zielony, biały, czerwony.  

2. Emblematem Klubu jest: Orzeł Piastowski w zielonym polu.  

3. Klub używa pieczęci o treści: Klub Sportowy „Orzeł" Elbląg. 

 

 

Rozdział II 

Cele i kierunki działania 

 

 

§5 

Klub zajmuje się organizowaniem oraz propagowaniem sportu kwalifikowanego wśród 

mieszkańców Elbląga w ramach aktualnie działających sekcji oraz popularyzacją rekreacji, 

 

 

§6 

Celem działania Klubu Sportowego jest: 

 Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego we wszystkich kategoriach 

wiekowych, 

 Popularyzacja dyscyplin sportowych uprawianych w istniejących sekcjach 



sportowych. 

 Przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji sportowej, w oparciu o właściwe przepisy i 

regulaminy krajowe i międzynarodowe. 

 

 

 Promocję prozdrowotnych form aktywności fizycznej, 

 Rozwój zainteresowań 

 Zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu. 

 Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania i właściwym wypełnianiu ich 

funkcji, 

 Popularyzacja rekreacji ruchowej wśród elbląskich rodzin jako płaszczyzny do 

integracji więzi rodzinnych 

 Kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami 

 Promowanie i organizowanie wolontariatu 

 

§7 

Dla osiągnięcia celów określonych w § 6, Klub: 

 Określa i organizuje działalność szkoleniową: sportową i wychowawczą. 

 Organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych 

przez powołane do tego organizacje 

 W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne 

materiały propagandowe i reklamowe, 

 W celu zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania fizycznego, sportu 

i rekreacji prowadzi działalność zmierzającą do gromadzenia środków materialnych w 

postaci dotacji, darowizn oraz własnej działalności gospodarczej 

 Troszczy się o wysoki poziom kulturalny i moralny zawodników i działaczy 

 Zapewnia odpowiednie warunki do wychowania fizycznego i sportu w postaci 

funduszów, kadry trenerów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego, materiałów 

szkoleniowych 

 Współpracuje z organizacjami i instytucjami, a w szczególności z samorządem 

lokalnym, związkami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej 

 

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu Sportowego, ich prawa i obowiązki. 

 

 

§8  

Członkowie Klubu Sportowego „Orzeł" dzielą się na : 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków wspierających 

3. Członków honorowych 

 

§9 

Członkiem zwyczajnym K.S. „Orzeł" może zostać : 

1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona 



praw publicznych, 

2. osoba fizyczna, nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, która aby stać się 

 członkiem Klubu musi uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego i spełnić 

wymagania  §10. 

 Osoby te posiadają wszystkie prawa i obowiązki dotyczące członków zwyczajnych z 

 wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§10 

Aby zostać członkiem zwyczajnym Klubu należy : 

1. wnieść do Zarządu pisemną deklarację przystąpienia, 

2. zostać przyjętym w poczet członków przez Zarząd Klubu. 

 

 

§11 

1. Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba prawna i fizyczna, która przez 

pomoc materialną udzieloną Klubowi przyczyni się do realizacji celów Klubu oraz 

spełni wymagania określone w § 10. 

2. Członkowie wspierający korzystają z przywilejów (promocje, reklama, marketing) 

przyznanych im uchwałą Zarządu Klubu. 

 

 

 

§12 

1. Członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla 

rozwoju Klubu. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, 

3. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie członków na 

wniosek Zarządu Klubu. 

 

 

§13 

Członek zwyczajny Klubu ma prawo : 

1. Uczestniczyć w zebraniach klubu lub sekcji, 

2. Wybierać i być wybieranym do władz klubu. 

3. Korzystać z urządzeń Klubu w zakresie określonym obowiązującymi regulaminami 

lub uchwałami Zarządu Klubu. 

4. Reprezentować barwy klubu w imprezach sportowych. 

 

 

§14 

Do obowiązków członka Klubu należy: 

1. Branie czynnego udziału w pracach Klubu. 

2. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

4. Dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego. 

5. Ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa. 

6. Godne reprezentowanie barw Klubu. 

 

 

§15 



 1  Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

 1.1  Rezygnacji pisemnej; członkostwo wygasa z chwilą wykreślenia przez Zarząd z 

rejestru członków. 

 1.2  Śmierci członka Klubu. 

 1.3  Wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku : 

 1.3.1  Działania na szkodę Klubu. 

 1.3.2  Popełnienia czynów niegodnych członka Klubu. 

 1.3.3  Nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, przepisów, uchwał i 

decyzji władz Klubu. 

 

 2  Od uchwały o wykluczenie z Klubu można się odwołać do Walnego Zgromadzenia w 

terminie jednego miesiąca, jednakże wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania 

uchwały Zarządu. 

 

 

Rozdział IV  

Nagrody i kary 

 

§16 

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, aktywny udział w działalności Klubu, 

osiągnięcia szkoleniowe i wychowawcze oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie 

Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w sposób ustalony przez Zarząd Klubu. 

 

 

§17 

Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu, 

uchwałą Zarządu mogą być nakładane na członków Klubu kary: 

1. Upomnienie ustne lub pisemne, 

2. Ostrzeżenie. 

3. Nagana. 

4. Czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie). 

5. Wykluczenie 

Ukarany ma prawo odwołania się od decyzji Zarządu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15 

pkt 2 niniejszego Statutu. 

 

 

Rozdział V  

Władze Klubu 

 

 

§18 

Władzami Klubu Sportowego „Orzeł" są: 

1. Walne Zgromadzenie Klubu 

2. Zarząd Klubu 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§19 

1. Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może mieć charakter 

Zgromadzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego. 

2. Walne Zgromadzenie - zwyczajne- zbiera się raz na dwa lata 



3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu jest zwoływane na wniosek Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej przegłosowane zwykłą większością głosów lub na żądanie 2/3 

delegatów  

z ostatniego Walnego Zgromadzenia. 

4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia powiadamia Zarząd Klubu co najmniej 

na 14 dni przed zebraniem . 

5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności więcej niż 50 % delegatów. 

6. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani są spośród członków Klubu według zasad 

ustalonych przez Zarząd Klubu. 

 

 

 

 

§20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy: 

1. Ocena działalności Klubu i jego władz, 

2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Wybór nowego Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

4. Uchwalanie planów działalności Klubu i zaleceń dla władz Klubu. 

5. Uchwalanie zmian w Statucie Klubu. 

6. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu, 

7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, wniesionych przez władze 

Klubu lub jego członków. 

 

§21 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem 

uchwał dotyczących: 

1. Zmiana Statutu. 

2. Likwidacji Klubu 

Wyżej wymienione uchwały wymagają większości 2/3 głosów obecnych delegatów. 

 

§22 

Zarząd Klubu Sportowego „Orzeł" jest organem wykonawczym a także najwyższą władzą w 

okresie między Walnymi Zgromadzeniami Klubu. 

 

§23 

1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków i jest wybierany przez Walne 

Zgromadzenie Klubu. 

2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Klubu. 

3. Zarząd Klubu ma prawo dokooptować do składu Zarządu nowych członków, 

przestrzegając zasady ilościowej określonej w punkcie 1. 

Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata. 

 

§24  
Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Klubu 

2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu. 

3. Składanie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem. 

4. Ustalanie okresowych preliminarzy działalności Klubu oraz realizacja budżetu w 

oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia. 



5. Zarządzanie i dysponowanie majątkiem i funduszami Klubu. 

6. Powoływanie lub rozwiązywanie sekcji sportowych lub innych wewnętrznych 

struktur, oprócz zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

7. Angażowanie pracowników na wszystkie stanowiska, tak w działalności statutowej 

jak  

i gospodarczej Klubu. 

8. Reprezentowanie Klubu Sportowego „Orzeł" wobec władz państwowych, sportowych, 

innych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych. 

9. Ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Klubie, 

10. Podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Klubu do organizacji i związków 

sportowych oraz innych stowarzyszeń, 

11. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych organów Klubu. 

 

 

 

§25 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W razie 

równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa. 

2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

3. Podział kompetencji i zakres obowiązków wewnątrz Zarządu zostanie ustalony 

oddzielną 

 uchwałą Zarządu. 

 

§26 

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków (łącznie z przewodniczącym). 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Komisją Rewizyjną kieruje jej przewodniczący, wybrany przez członków Komisji ze 

swego 

 grona. 

 

§27  
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola działalności gospodarczo-finansowej Zarządu Klubu. 

2. Składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach oraz stawianie wniosków o 

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Kontrola opłacania składek członkowskich. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek Klubu Sportowego „Orzeł". 

 

§28 

 1  Majątek Klubu stanowią: 

 1.1  Środki finansowe 

 1.2  Nieruchomości i ruchomości 

 1.3  Wierzytelności. 



 2  Majątek Klubu powstaje przez: 

 2.1  Składki członkowskie, 

 2.2  Dochody z eksploatacji majątku Klubu, 

 2.3  Prowadzoną działalność gospodarczą. 

 2.4  Reklamy i promocje. 

 2.5  Dotacje, 

 2.6  Darowizny. 

 

§ 29 

1. Klub Sportowy prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na 

realizację celów statutowych. 

2. O rozmiarach i zakresie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Klubu. 

3. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej Klub odpowiada całym 

swoim majątkiem. 

 

 

 

 

 

§30 

1. Majątkiem Klubu Sportowego dysponuje Zarząd Klubu. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden 

członek i pełnomocnik w zakresie pełnomocnictwa ustalonego przez Zarząd. 

 Wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub jego pełnomocnika wyznaczonego 

uchwałą  Zarządu. 

3. Wszelkie uchwały Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego 

Klubu 

 wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków K.S. „Orzeł". 

 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Klubu Sportowego, 

 

§31 

1. Likwidacja Klubu Sportowego może nastąpić w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjęte większością co najmniej 2/3 głosów obecnych delegatów. 

2. Z wnioskiem o likwidację może wystąpić Zarząd Klubu lub co najmniej 1/3 członków 

 Klubu. 

3. Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i określa tryb likwidacji oraz 

przeznaczenie 

 majątku pozostałego po likwidacji Klubu. 

 W przypadku nie powołania likwidatora przez Walne Zgromadzenie, funkcję 

likwidatora 

 pełni prezes zarządu lub inny wyznaczony przez niego członek zarządu. 

 

 

Rozdział VIII  

Postanowienia końcowe. 

 



§32 

Klub Sportowy może być członkiem Związków lub Federacji sportowych. Decyzje o tym 

podejmuje Zarząd Klubu. 

 

§33  

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Klubu. 

 


