
RAMOWY STATUT  
KLUBU SPORTOWEGO 

„FALA” MIĘDZYZDROJE 
 

Rozdział I 
Nazwa, siedziba,  teren działania i charakter prawny 

 
§ 1 

 
Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem 

kultury fizycznej . 
 

§ 2 
 

Terenem działania klubu  jest obszar gminy  Międzyzdroje, a siedziba władz klubu  
mieści się w Międzyzdrojach, przy ul. Aleja Róż 7 

 
§ 3 

 
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie zgodnym z treścią art.7 ustawy 

o sporcie i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
 

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą  - prawo o stowarzyszeniach oraz 
zgodnie z własnym statutem 

 
§ 5 

 
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych 

związków sportowych 
 

§ 6 
 

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

 
§ 7 

 
1. Godłem Klubu jest emblemat składający się z tła w kolorze niebieskim,  
     żółtym i czerwonym w środkowej części znaku graficznego, w górnej 
     części napis KS FALA, w dolnej napis Międzyzdroje. 
2.  Barwy Klubu stanowią kolory niebieski, żółty i czerwony 
3.  Znak graficzny Klubu stanowi tarcza z godłem Klubu 
4.  Klub używa pieczęci okrągłej z napisem Klub Sportowy Fala Międzyzdroje 
     na obrzeżu oraz z godłem Klubu w środku pieczęci oraz pieczęcią 
prostokątną z godłem klubu i danymi teleadresowymi, numerem NIP. 

 
 
 
 
 



 
Rozdział II 

Cele i sposób ich realizacji 
 

§ 8 
 

Celem działania Klubu sportowego Fala Międzyzdroje jest: 
 

1. Upowszechnianie idei aktywnego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i 
wychowania przez sport poprzez organizację zajęć sportowych 
przeznaczonych dla mieszkańców  Gminy Międzyzdroje, członków Klubu 
zamieszkałych poza granicami gminy bez względu na wiek uczestnika. 

2. Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na zasadach obowiązujących 
w polskim ruchu sportowym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
różnych dyscyplin sportu. 

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowania kulturą 
fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje. 

4. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami – klubami z terenu 
Gminy Międzyzdroje oraz innych gmin, powiatów, województw w celu 
rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
promowania zdrowego trybu życia. 

5. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu. 
 
Cele o których mowa w ust. 1do 5 Klub realizuje przez: 

 propagowanie sportu wyczynowego i rekreacyjnego na terenie 
miasta i gminy Międzyzdroje 

 szkolenie zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu 
 popularyzowanie higienicznego trybu życia 
 zapewnienie mieszkańcom miasta Międzyzdroje, w szczególności 

dzieciom i młodzieży powszechnego i wszechstronnego rozwoju 
fizycznego 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestniczenie w ramach realizacji  zadań sportowych Klubu. 

  Angażowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych do różnorodnych form aktywności ruchowej 
dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
sportowych 

 promocja miasta i gminy Międzyzdroje w rozgrywkach ligowych i 
turniejach okolicznościowych 

 uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na 
obszarze samorządu terytorialnego i poza mim 

 organizowanie obozów szkoleniowych, sportowo-rekreacyjnych, 
wycieczek krajoznawczych dla członków Klubu  oraz innych osób – 
zaproszonych gości  

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Międzyzdroje 

 propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu 
 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 

stowarzyszeniami i organizacjami 
 

. 



§ 9 
 

Klub realizuje swoje cele statusowe we współdziałaniu z organami samorządu 
gminy i innymi stowarzyszeniami poprzez: 

 
 organizację sekcji sportu wyczynowego i rekreacyjnego, określonych 

przez Zarząd Klubu 
 organizację imprez sportowych w dyscyplinach działających w Klubie 

oraz stworzenie członkom Klubu warunków do uprawiania różnych 
dyscyplin sportu 

 organizowanie szkolenia sportowego  
 zapewnienie zawodnikom opieki trenerskiej i medycznej 
 zapewnienie zawodnikom odpowiedniej ilości urządzeń i sprzętu do 

wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania sportu 
 organizowanie na terenie Gminy Międzyzdroje imprez sportowych 
 współpraca i koordynacja działalności ze szkołami i uczniowskimi 

klubami sportowymi 
 współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, 

administracji państwowej i organizacjami społecznymi 
                    

                        
 
                                                       § 10 
 
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. 
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników na 
podstawie odpowiednich umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 
3. Klub prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonych programów: 
 

 czteroletnich, obejmujących działalność Klubu pomiędzy Walnymi 
Zgromadzeniami Członków 

 rocznych, obejmujących działania Klubu w danym roku 
kalendarzowym 

 
 
 
 

 
 

Rozdział III 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 
§ 11 

 
 Klub zrzesza członków: 

1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 

 
 
 
 
 

 



§ 12 
 

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 
   zdolność do czynności prawnych. 
2.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać osoby fizyczne, spełniające 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
 czynnie uprawiające dyscypliny sportu obejmujące działalność Klubu 
 działające społecznie na rzecz Klubu 
 wspomagające działalność Klubu organizacyjnie  lub materialnie 
 inne osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, opłacą składki 

członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.  
 Małoletni do 18 roku życia mogą ubiegać się o członkostwo w Klubie za 

zgodą rodziców, przedstawicieli/opiekunów ustawowych. 
 

3.Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, 
popierające i deklarujące pomoc finansowa na realizację celów i zadań 
określonych statutem Klubu. 

 
4. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona 

dla Klubu, której tytuł ten nadają Władze Statutowe Klubu 
 

§ 13 
 

Członkostwo zwyczajne, wspierające i honorowe Klubu nabywa się poprzez 
przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze 
uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

 
§ 14 

 
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:  
1)  uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z biernym i czynnym 

prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – 
Prawo o stowarzyszeniach  

2)  godnego  reprezentowania Klubu 
3)  zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniania ich 

działalności 
4) korzystania z wszystkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych 

przez Zarząd 
5) uczestnictwa w imprezach sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz 

szkoleniach organizowanych przez Klub, 
6)   małoletni do lat 18 nie mają prawa wyborczego 
 

 
 

§ 15 
 

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym            
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz mogą korzystać z innych 
uprawnień określonych przez zarząd Klubu. 

 
 
 
 



 
§ 16 

 
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:  
 

1) aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych,  
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,  
3) uczestnictwo w realizacji zadań programowych Klubu, 
4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu 
5) godne reprezentowanie barw Klubu 

 
 

 
§ 17 

 
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych 
natomiast uchwałą Zarządu klubu mogą być zwolnieni z opłaty składki członkowskiej 

 
§ 18 

 
Skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić przez: 
 
1) rezygnację pisemną złożoną do Zarządu Klubu, 
2) skreślenie z listy członków uchwałą zarządu z powodu: 

a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Klubu, 
b) zalegania z opłatami składki członkowskiej , 
d) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

3) śmierci członka 
4) zakończenia działalności - rozwiązania Klubu 

 
§ 19 

 
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Klubu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia poprzez Zarząd Klubu w terminie 14 dni 
kalendarzowych  liczonych od dnia doręczenia decyzji Zarządu klubu o skreśleniu z 
listy członków.  
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna, ma skutek natychmiastowy i 
wchodzi w życie z chwilą uchwalenia. 

 
 
 

Rozdział IV 
Władze Klubu 

 
 

§ 20 
 

Władzami Klubu są: 
1) Walne Zebranie Członków Klubu, 
2) Zarząd Klubu, 
3) Komisja Rewizyjna, 

 
 

 



§ 21 
 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.  
2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od  

decyzji Walnego Zebrania członków Klubu. 
3.  Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.  
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz 

zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana 
jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 22 
 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Zebranie może być 
zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze Członków Klubu zwoływane jest 
przez Zarząd  raz na 4 lata. Termin zebrania, miejsce i porządek powinny być 
podane do wiadomości członkom Klubu nie później niż 14 dni przed zebraniem. 

4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok. 
3. W pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego 

Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania. W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi 
termin, który może być określony  tego samego dnia z uwzględnieniem 
przesunięcia czasowego ( minimum 30 minut),  może uczestniczyć ta sama 
liczba członków co w pierwszym terminie z zachowaniem ważności głosowania 
bez względu na liczbę uczestników. 

4. W walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni z głosem 
doradczym, członkowie wspierający, honorowi  oraz  zaproszeni goście. 

5. Walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie 
- uchwały Zarządu klubu 
- wniosku Komisji Rewizyjnej 
- na wniosek 1/3 ogółu członków 
6. Walne zebranie członków Klubu odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia 

wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami ujętymi w porządku 
obrad. 

§ 23 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 

1) uchwalanie programu działania Klubu, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
4) udzielanie absolutorium Zarządowi, 
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie zmian statutu, 
7)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków, 
9) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu. 
 

§ 24 
 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów 
członków obecnych. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej 
większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym 



terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie 
obowiązuje w przypadku gdy drugi termin był podany w zawiadomieniu o 

Walnym Zebraniu. Każdemu członkowi Klubu przysługuje jeden głos.  
 

§ 25 
 

1. Zarząd Klubu składa się od 5 do 15 członków w tym z Prezesa, wiceprezesa, 
skarbnika oraz pozostałych członków zarządu.  

2. Członkowie zarządu Klubu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 
Prezesa , Wiceprezesa oraz Skarbnika. 

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 
miesiące. 

4. Prezes oraz Wiceprezes reprezentują klub na zewnątrz i działają w jego imieniu. 
5. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 50% 

członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 
 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) kierowanie bieżącą pracą klubu i reprezentowanie go na zewnątrz i 

występowanie w jego imieniu 
3) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
4) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu 
5) wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa  
6) rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu 
7) zatwierdzanie struktury organizacyjno – administracyjnej Klubu 
8) prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych 
    na statutową działalność Klubu 
9) zarządzanie majątkiem Klubu 
10) podejmowanie uchwał  w sprawie wyróżniania członków w tym przyznawania 

stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiązkach członków oraz 
rozpatrywanie odwołań. 

11) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu 
12) nadawanie godności Honorowego Członka Klubu 

     13) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji  
      Walnego Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego i komisji rewizyjnej 
      14) Wybieranie nowych członków Zarządu Klubu, uzupełnianie składu Zarządu   
w przypadku rezygnacji członka Zarządu 

 
§ 26 

 
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu  
Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem 
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu 
podejmuje Zarząd Klubu ilością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% 
uprawnionych do głosowania. 

 
§ 27 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu, 

działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków,  
składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym z 
przewodniczącego i sekretarza.  

2.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu. 
3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Klubu, 



2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 

4. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z 
jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze 
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 
5. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 
podejmuje Walne Zebranie Członków większością  2/3 głosów przy obecności co 
najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 
 

§ 28 
 

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 20 w czasie 
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 
W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu. 

 
Rozdział V 

Majątek i fundusze Klubu 
 

§ 29 
 

1. Majątek Klubu stanowią środki pieniężne pochodzące z następujących źródeł:  
 

 składek członkowskich 
 darowizn i zapisów 
 wpływów z działalności sportowej i reklam 
 wpływów z transferów zawodników do innych Klubów 
 ofiarności publicznej i innych wpływów 
 dotacji z budżetu państwa 
 dotacji z budżetu samorządu 
 dochodów z imprez sportowych 
 innej działalności pozostającej w zgodzie że Statusem i przepisami 

finansowymi 
2. Wszystkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu Klubu pociągające za sobą 
zobowiązanie majątkowe i finansowe muszą być podpisywane przez prezesa Klubu 
lub wiceprezesa 
3.Majątkiem Klubu zarządza Zarząd, 
 

 
Rozdział VI 

Wyróżnienia i kary 
 

§ 30 
 

Regulamin wyróżnień, nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu. 
 

§ 31 
 

Za szczególne zasługi dla Klubu, Zarząd Klubu może nadać tytuł Honorowego 
członka Klubu. 
 

§ 32 
 
 Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków,  aktywną pracę na rzecz Klubu 
oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżnieni: 
 



 pochwałą  
 dyplomem uznania 
 odznaką honorową 
 nadaniem godności członka honorowego 
 nagroda finansową lub rzeczową 
 
 

§ 33 
 

1.W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień statusu lub uchwały 
władz Klubu, Zarząd ma prawo wymierzyć następujące kary dyscyplinarne: 
 

 upomnienie  
 naganę 
 zawieszenie w prawach członka na czas określony 
 skreślenie z listy członków 

 
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania 
się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni kalendarzowych. 
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 

 
Rozdział VII 

Zmiana statusu i rozwiązanie się Klubu 
 

§ 34  
 

1. Uchwały dotyczące zmian w statucie, podejmowane są większością  2/3 głosów,  
     w obecności większej niż 50% delegatów członków Klubu uprawnionych do 
głosowania podczas walnego zebrania członków Klubu. 
2. Rozwiązanie i likwidacja Klubu  może nastąpić na mocy Uchwały Walnego  
    Zebrania Członków Klubu, w obecności większej niż 50% członków Klubu 
uprawnionych do głosowania 
3.W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu, sposób  
    rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego 
    Zebrania Członków Klubu  
4.Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu poprzez władze 
rejestracyjne. 
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