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Rozdział I - Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Stowarzyszenie „Gorlicki Klub Sportów Walki”, zwany w dalszej części niniejszego Statutu Stowarzyszeniem, 

jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na 

podstawie przepisów prawnych, w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.)  

b) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. nr 127, poz.857 z późn. zm.), 

c) niniejszego statutu. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorlice. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „GKSW” z wyjątkiem dokumentów urzędowych. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym, lub 

podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 

§6 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, jednakże przewiduje się możliwość 

zatrudnienia pracowników czy też nawiązywania stosunków cywilno-prawnych z członkami Stowarzyszenia 

oraz osobami trzecimi celem skutecznej realizacji przewidywanych w statucie zadań. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także może prowadzić działalność 

gospodarczą. 
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Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji 

 

§7 

1. Stowarzyszenie koncentruje swą działalność w następujących obszarach: 

a) rozwój i popularyzowanie sportów walki na terenie miasta Gorlice oraz całej Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) zrzeszanie stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność  

w zakresie sportów walki, 

c) popularyzowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu, 

d) krzewinie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia, 

e) promocja wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, 

f) popularyzowanie zasad sportowej rywalizacji w duchu fair play, 

g) przeciwdziałanie uzależnieniom, 

h) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu. 

 

§8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

b) organizowanie imprez sportowych, 

c) prowadzenie działalności sportowej, 

d) uczestnictwo w imprezach sportowych, 

e) organizowanie obozów sportowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo - 

rekreacyjnych , zawodów, wycieczek, 

f) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w postaci funduszów, kadr, trenerów 

i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych, 

g) organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego, 

h) reprezentowanie poszczególnych sportów walki w krajowych organizacjach sportowych oraz 

organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

i) przygotowywanie i szkolenie zawodników do uczestnictwa w krajowym i międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym, 

j) reprezentowanie swoich członków wobec władz samorządowych, państwowych i innych organizacji 

kultury fizycznej w kraju i za granicą, 

k) propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

l) promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, 

m) prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie sportów walki. 

 

§9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania niezbędnych środków na 

realizację swoich celów statutowych. 
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Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających,                                                                                                               

c) honorowych. 

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację do członków zarządu 

Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 

złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna, która zobowiąże się do przestrzegania 

postanowień statutu Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela wskazanego 

i odpowiednio umocowanego przez właściwy organ danej osoby prawnej. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania 

postanowień statutu Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc na rzecz Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia 

lub sportu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

 

 

§12 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo w szczególności do: 

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, 

b) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania 

informacji o sposobie ich załatwienia, 

d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

§13 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a) czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

b) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 



Statut Stowarzyszenia Gorlicki Klub Sportów Walki, 21.01.2018   

 Strona | 6 z 12 | 

  

d) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

e) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać 

udział w zebraniach z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

 

§15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 

przekraczający trzy miesiące od daty ich wymagalności, 

- rażącego naruszania zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- braku przejawów do aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

- działania na szkodę Stowarzyszenia, 

- utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz pozbawienia praw 

publicznych stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądowym, 

- śmierci członka, 

- utraty przez członka wspierającego, będącego osobą prawną, osobowości prawnej. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  
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Rozdział IV - Władze Związku 

 

§16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd  

c) Komisja Rewizyjna 

 

§17 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. 

 

 

§18 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania o ile Statut nie stanowi inaczej. 

  

§19 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

2. Mandat Członka Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne 

Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu tego organu do upływu kadencji. 

 

§20 

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku 

obrad na piśmie lub drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

W zawiadomieniu należy uprzedzić, że jeśli obecni na Zebraniu nie zapewnią wymaganego kworum, po 

upływie jednej godziny od wyznaczonego terminu Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie 

bez względu na liczbę obecnych członków. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia 

wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane. 
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§21 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie władz stowarzyszenia, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia. 

      

 

§22 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków. Zarząd jest również powołany do reprezentowania Stowarzyszenia  na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z pięciu osób: 

a) Prezesa Zarządu, 

b) Wiceprezesa Zarządu,  

c) Trzech członków Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 

zwołuje Prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu. 

 

§23 

1. Do kompetencji zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, 

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f) przyjmowanie i wykluczanie członków, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

§24 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.      

 

§25 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, który jest wybierany na pierwszym 

posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia 

komisji zwoływane są przez przewodniczącego.  
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§26 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu 

Stowarzyszenia oraz corocznych sprawozdań i bilansów, 

c) składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 

d) wnioskowanie o odwołanie poszczególnych Członków Zarządu lub Zarządu w razie jego bezczynności, 

e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
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Rozdział V - Majątek i gospodarka finansowa 

                         

§27 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy , spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, uzyskane w zamian za reklamę oraz 

sponsoring, 

c) dotacje, subwencje, udziały  i lokaty. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, jednakże 

pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zebrania Członków w szczególności na: 

a) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

b) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia. 

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodarują wszyscy członkowie Zarządu, podejmując uchwały 

zwykłą większością głosów i w stosunkach zewnętrznych składając oświadczenia woli zgodnie 

z postanowieniami Statutu, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Walnego Zebrania Członków co do czynności 

objętych przepisami §28 ust.3. 

 

§28 

Wysokość składki i tryb jej opłacania 

 

1. O wysokości składki oraz terminach jej płatności decyduje Zarząd w drodze uchwały. 

2. Składka może być opłacana w siedzibie Stowarzyszenia, bądź przelewem na konto Stowarzyszenia. 

3. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu, bądź uldze w opłacaniu składki leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia 

poprzez podjęcie właściwej uchwały. 

 

§29 

1. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników lub 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników lub 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu, 

d) zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom o których mowa w ust. 1 pkt  od a) –d), na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
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3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust 1 pkt a) – d) 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt c) i d). 
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Rozdział VI - Postanowienia końcowe 

 

§30 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

 

 

§31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków, określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Statut został przyjęty jednogłośną uchwałą Zebrania 

Założycielskiego, podjętą w dniu  na którym obecni byli wszyscy członkowie Gorlickiego Klubu Sportów Walki.  


