STATUT
Miejskiego Klubu Sportowego
PIŁKI RĘCZNEJ
(tekst jednolity: 18.11.19)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie sportowe działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Miejski
Klub Sportowy Piłki Ręcznej lub w skrócie: „MKS PR”, zwany w dalszej części „Klubem”.
§2
Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych zawiązanym dla realizacji
i propagowania piłki ręcznej w środowisku gnieźnieńskim, upowszechniania idei aktywności
sportowej, przyczynia się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka, a także
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
§3
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla realizacji celów
statutowych Klub może działać również za granicą. Siedzibą Klubu jest Miasto Gniezno.
§4
Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 713 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§5
Klub używa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
organizacji.
§7
Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków.
ROZDZIAŁ II
Cele Klubu i ich realizacja
§8
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w zakresie piłki ręcznej
uczniom wszystkich typów szkół Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego.

2. Prowadzenie regularnych treningów specjalistycznych gwarantujących stałą progresję
sportową z zabezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
3. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki
Ręcznej i Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości sportowców poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
2. Organizowanie aktywnego czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych i poza
zawodowych.
3. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
4. Upowszechnianie uprawiania piłki ręcznej w środowiskach szkolnych, studenckich i
pracowniczych.
§ 10
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w niniejszym
Statucie, jednak dochód z działalności gospodarczej Klubu jest przeznaczony wyłącznie na
realizację celów statutowych i nie będzie przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 11
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1. Kierownictwami i radami szkół.
2. Organami rządowymi i samorządami.
3. Innymi klubami, związkami sportowymi i stowarzyszeniami.
4. Zakładami pracy i jednostkami komunalnymi.
§ 12
Klub organizuje działalność sportową na terenie bazy sportowej szkół oraz jednostek
komunalnych Miasta Gniezna.
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.
3. Honorowych.
§ 14
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane uprawianiem
i propagowaniem piłki ręcznej.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zdeklarują
pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.
Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Klubu.
§ 15
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
a) imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej,
b) miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby prawnej,
c) w przypadku osób fizycznych - datę urodzenia,
d) oświadczenie o woli przystąpienia i opłacania składek członkowskich,
e) w przypadku członków wspierających - zakres zdeklarowanej pomocy na rzecz
Klubu.
§ 16
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Klubu i brać udział w głosowaniu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
c) 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, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
e) korzystać z obiektów i sprzętu sportowego na zasadach określonych przez Zarząd,
f) uprawnienia o których mowa w ust. 1 lit. a i b nie przysługują małoletnim członkom w
wieku poniżej 16 lat,
g) postanowienia wymienione w ust. 1 lit. c - e stosuje się także do członków
wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Klubu z głosem doradczym.
2. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Klubu z głosem
doradczym.
§ 17
1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

b) brać czynny udział w działalności Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek
członkowskich, a członków wspierających spełniania zadeklarowanych świadczeń na
rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni będący zawodnikami są zobowiązani do godnego
reprezentowania Klubu oraz wykonywania innych obowiązków określonych dla
zawodników w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1263 ze zm.).
§ 18
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji,
c) skreślenia z listy członków,
d) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli
członek:
a) nie spełnia wymogów statutowych,
b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
c) działa na szkodę Klubu,
d) nie bierze udziału w działalności statutowej przez 3 miesiące,
e) opóźnia się z zapłatą składek za 2 miesiące, po wezwaniu go do dobrowolnej
zapłaty i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego siedmiodniowego
terminu.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd.
4. Od uchwały o skreśleniu, członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Klubu
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
5. Postanowienia ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
Rozdział IV
Władze Klubu i ich organizacja
§ 19
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie
Klubu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w
Walnym Zgromadzeniu Klubu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,
e) dokonywanie zmian w Statucie,
f) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) decydowania o rozwiązaniu Klubu,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
- wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu,
- dla których statut nie zastrzega kompetencji innych władz Klubu.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd
co 1 rok.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez
Zarząd co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek połowy liczby członków,
d) wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Klubu powinien być
złożony na piśmie ze wskazaniem celu jego zwołania,
e) Nadzwyczajne Zgromadzenie Klubu obraduje tylko nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Klubu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w
terminie 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia
członków w terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. a i b, Walne
Zgromadzenie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Klubu powinien powiadomić na piśmie lub w
inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni
przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Klubu zmieniony
lub rozszerzony.
7. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać z głosem doradczym osoby zaproszone
przez organ, o którym mowa w ust. 3 i 4.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
b) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był
podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko
wtedy, gdy w Walnym Zgromadzeniu Klubu bierze udział co najmniej połowa
uprawnionych do głosowania członków.
§ 23
1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu
podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmowane są kwalifikowaną
większością co najmniej 3/4 głosów.
3. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. Zarząd składa się z 5 - 7 członków i wybiera ze swojego składu prezesa, wiceprezesa i
sekretarza lub inne osoby funkcyjne.
2. O składzie Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Klubu.
3. Wybór członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Klubu, którzy
wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 713 ze zm.).
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,
c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
d) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu ich uiszczania,
e) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

f) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
g) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
h) zarządzaniem majątkiem Klubu,
i) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
k) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2. Prezes kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają na posiedzeniu zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W wypadku
równości głosów decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków i wybiera ze swojego składu
przewodniczącego i sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzania przez nią
kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
§ 27
1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu,
b) ustania członkostwa,
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Klubu,
d) pisemnej rezygnacji.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu może zgłosić wniosek
o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta
sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
członków tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.).
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Klubu.
§ 28
W razie wystąpienia takiej konieczności, Walne Zgromadzenie Klubu uzupełnia skład
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dla wyborów uzupełniających stosuje się identyczne zasady
jak przy wyborze składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członek organu wybrany w tym
trybie uzupełnia kadencję członka organu, którego miejsce zajął.

§ 29
Dla obsługi administracyjnej Zarząd utworzy biuro, określając jego organizację i zasięg
działania.
Rozdział V
Majątek Klubu
§ 30
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje z:
a) darowizn, zapisów i spadków,
b) składek członkowskich,
c) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubu - na podstawie odrębnych
przepisów,
d) własnej działalności gospodarczej,
e) majątku Klubu,
f) innych źródeł.
§ 31
Działalność gospodarczą, o której mowa w § 30 ust. 2 lit. d, Klub może podjąć na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu. Dochody z tej działalności przeznacza się na
realizację celów statutowych Klubu.
§ 32
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w sprawach majątkowych i
niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub
wiceprezesa.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 33
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie
Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2.
§ 34
1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje
przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są prezes,
sekretarz, członkowie Zarządu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713
ze zm.).
4. W we wszelkich spornych kwestiach wykładni postanowień Statutu dokonuje Zarząd.

Wykładnia dokonana przez Zarząd jest wiążąca dla wszystkich członków i organów Klubu.

