
STATUT 

ROZDZIAŁ l. 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY  

§ 1. 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „POLONIA" /w skrócie LKS „POLONIA"/ i zwana 
jest dalej Klubem. 
 

§ 2. 
 
Terenem działania Klubu jest obszar Gminy Poraj, a siedzibą: Poraj ul. Górnicza 18a. 

§ 3. 

Klub posiada osobowość prawną. 

§ 4. 

 
l . Klub jest członkiem Wojewódzkiego i Ogólnokrajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 
2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych. 
 

§ 5. 
 
Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.  

                                                § 6. 

 
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 

 
  § 7. 

 
Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków. 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

    § 8. 
 
Celem Klubu jest: 
1/ rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,  
2/ dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli,  
3/ czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. 

 
      § 9. 

 
Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:  



1/ organizuje sekcje i szkolenie sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne 
warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu, 
2/ troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników sportowych i działaczy, 
3/ organizuje różnego rodzaju  własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i 
wewnątrzorganizacyjnym Zrzeszenia LKS systemie zawodów sportowych,  
4/ propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki aktywnie uczestnicząc w realizacji programów 
środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych działalności Zrzeszenia LZS,  
5/ organizuje kursy i obozy dla zawodników, działaczy i instruktorów,  
6/ zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich 
rozbudowę, modernizację, remont i konserwację, 
7/ współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z 
właściwymi instytucjami i organizacjami, 
8/ podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej, 
9/ działalność określona w§ 8 i§ 9 jest wyłączną działalnością statutową Klubu i może być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna. 
 
                                                                                  § 10. 
 
Klub realizuje swe zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami 
młodzieżowymi. 
 
                                                                                               § 11 
 
I. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.  
2. Klub kieruje się w swojej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając 
inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich swych ogniw organizacyjnych.  
 3. Klub działa w myśl zasad centralizmu demokratycznego, a w szczególności: 
 
1/ wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania przed 
wyborcą sprawozdania ze swej działalności, 
2/ ogniwa organizacyjne i członkowie Klubu uwzględniają w swych działaniach 
postanowienia uchwał władz Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, 
3/ władze Klubu podejmują samodzielne uchwały określając programy działania i struktury 
organizacyjne Klubu. 
 

ROZDZIAŁ 3  

                                          CZŁONKOWIE ICH PRAWA  i OBOWIĄZKI 

  § 12 

 
l. Członkami Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne. 
2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu. 
3. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej  członków do prowadzenia swoich spraw może 
zatrudniać pracowników. 
 

  § 13. 
 
Członkowie mają prawo : 
l/ uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym 



prawem wyborczym,  

2/ brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych,   

 3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność, 

4/ otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,  

5/ korzystać z urządzeń klubu, 
6/ korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej. 
 

§ 14. 
Do obowiązków członków należy: 
1/ przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,  
2/ regularne opłacanie składek członkowskich,  
3/ czynny udział w działalności Klubu. 

 
§ 15. 

 
Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Klubu. Przyjęcie w poczet członków 
wspierających odbywa się na podstawie deklaracji pomocy materialno - finansowej dla Klubu. 

 
§ 16. 

 
Członkowie wspierający mają prawo do: 
1/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu, 
2/ zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem  władz  Klubu, 
3/ korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 
 

§ 17. 
 
Małoletni mogą być członkami Klubu po wyrażeniu zgody przez ich przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów. 

   § 18. 
 
Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu może być przyznana godność 
członka honorowego. 

   § 19. 
Członkostwo wygasa wskutek: 
1/ wystąpienia członka zgłaszanego na piśmie,  
2/ skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub 
niepłacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok,  
3/ wykluczenie członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,  
4/ śmierć członka, 
5/ rozwiązanie Klubu. 

 



 

 

ROZDZIAŁ 4 
WŁADZE KLUBU 

1.  Władzami Klubu są: 
 
1/ Walne Zebranie Członków, 
2/ Zarząd, 
3/ Komisja Rewizyjna. 
2. Kadencja władz trwa cztery lata. 
3. Członkowie  władz pełnią swoją funkcję honorowo. 
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w 
zależności od uchwały Walnego Zebrania. 
5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają 
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy 
liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 
Zebrania. 

 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 21. 

 
I. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, 
miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż dwa tygodnie 
przed datą zebrania. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie:  
a) uchwały Zarządu, 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu, 
Do terminu, miejsca i porządku obrad ma odpowiednie zastosowanie ust.2. 
 

§ 22. 
 
1. W Walnych Zebraniach Członków  biorą udział z głosem stanowiącym członkowie . 
2. Walne Zebranie jest właściwym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 
do kompetencji innej władzy. 
 

§ 23. 
 
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 
1/ przedstawiciele Wojewódzkiego i Ogólnokrajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.  
2/ osoby zaproszone przez Zarząd. 
 

§ 24. 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1/ uchwalenie programów działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej Klubu, 
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny 
całokształtu działalności Klubu, 



3/udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,       

4/wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5/podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 

członków 

ZARZĄD 

§25 

1. Zarząd składa się z 5-11 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. W przypadku 

powstania wakatu w Zarządzie, władzy tej przysługuje prawo dokooptowania nowych członków 

spośród osób, które w ostatnich wyborach uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów. 

2. Walne Zgromadzenie decyduje o ilości członków Zarządu 

§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1/wykonywanie uchwał walnego Zebrania Członków, 

2/kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 

3/uchwalenie budżetu Klubu, wysokości składki członkowskiej, 

4/zarządzanie majątkiem i finansami Klubu, 

5/sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu, 

udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności, 

6/powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz 

nadzorowanie ich działalności, 

7/rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu, 



8/wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania 

Członków i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej, 

9/zatrudniania Kierownika Klubu, 

10/Wydawania zgody na zatrudnianie innych osób, 

11/podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów; zawieranie umów 

związanych ze sponsoringiem 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

3. Klub na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd inny 

członek Zarządu 

4. Oświadczenia w imieniu Zarządu Klubu składają dwaj członkowie Zarządu tzn. Prezes i 

upoważniony przez Zarząd członek Zarządu 

5. Oświadczenia woli, z których wynikają zobowiązania o charakterze majątkowym i 

finansowym wymagają kontrasygnaty Skarbnika 

KOMISJA REWIZYJNA 

§27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego 

2. W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 25 ust.2 

3. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności  jego działalność finansowo-

gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. 

§ 28 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Przeprowadza okresowo kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności 

Klubu, co najmniej raz w roku. 

2. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności. 



3. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określa terminy ich usunięcia. 

4. Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności, oraz posiada 

prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

5. Składa zastrzeżenia w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć 

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować 

nieprawidłowości w działalności Klubu. 

6. Występuje z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

względnie o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z 

prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1/być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami 

tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia, 

2/być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3/otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 

2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.(Dz.U.Nr 

26,poz 306 ze zm.) 

ROZDZIAŁ 5. 

SEKCJE KLUBU 

 

§ 29 
Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez  Zarząd w celu realizacji statutowych 
zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu 

§ 30 
Sekcje grupują członków według ich zainteresowań. 

§ 31 
Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd 

ROZDZIAŁ 6 
NAGRODY I KARY 

§ 32 



Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 
§ 33 

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał Klubu lub Zrzeszenia LZS, Zarządowi przysługuje 
prawo wymierzania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną Zrzeszenia LZS. 

ROZDZIAŁ 7 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 34 
1. Majątek klubu stanowią ruchomości oraz fundusze. 
2. Na fundusze Klubu składają się: 
1/dotacje państwowe 
2/wpływy ze składek członkowskich 
3/darowizny, spadki, zapisy i zbiórki publiczne, 
4/inne wpływy z działalności statutowej Klubu 
5/dotacje od organów samorządowych i innych 
6/fundusze z umów sponsorskich 

§ 35 
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 
współdziałanie Prezesa i Skarbnika lub z upoważnienia Prezesa  Sekretarza i Skarbnika. 
2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają dla swej ważności 
zgody Walnego Zebrania Członków 

§ 36 
Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego 
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami 
bliskimi”, 
2. Przekazywanie majątku Klubu 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 następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 
3. Wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

ROZDZIAŁ 8 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 

§ 37 
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej 
liczby osób uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cele, na jakie 
nastąpi przekazanie majątku. 

§ 38 
W sprawach nieuregulowanych statutem obowiązują ustawy o kulturze fizycznej, prawo o 
stowarzyszeniach i inne przepisy prawa. 


