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STATUT  

Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „ŚWIDNICA" 

Rozdział 1 

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 

 

§1 

 

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „ŚWIDNICA"  
i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. 

 
§2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa dolnośląskiego, a siedzibą 
władz miasto Świdnica. 

§3 
 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw: o kulturze fizycznej, Prawo o 
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, za wyjątkiem działalności 
gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 
 

§4 
 

1. Godłem Stowarzyszenia jest wzór zgodny z załącznikiem nr 1.  
2. Barwami Stowarzyszenia są kolory: biały, zielony i czerwony.  
3. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zgodnie z chwałą 

Walnego Zebrania Członków. 

 
Rozdział 2 

Cele i środki działania 

 
§ 5 

 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na rzecz członków 
stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych na 
obszarze działania Stowarzyszenia. Działalność określona w zdaniu poprzednim jak 
również w § 3 ust. 2 oraz § 6 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia. 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 5, w szczególności przez:  

1) propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku, 
2) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży, 
3) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, 
4) popularyzowanie higienicznego trybu życia, 
5) reprezentowanie w terenowych organach administracji samorządowej spraw 

związanych 
z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych, 

6) stwarzanie utalentowanej  sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa 
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sportowego, 
7) organizowanie imprez i  zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar 

swojego działania, 
8) działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych, 
9) współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej z innymi stowarzyszeniami  

i organizacjami.  
10) organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, obozów, kursów i innych zajęć,  
11) zapewnienie warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej w postaci utrzymania 

obiektów sportowych, zapewnienia kadry trenersko - instruktorskiej,  zapewnienia 
urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych itp. 

12) prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji 
europejskiej, 

13) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych  
i przeciwdziałających uzależnieniu, 

14) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia, 
15) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów 

statutowych, 
16) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzanie 

działalności charytatywnej i opiekuńczej, 
17) upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji,  
18) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,  
19) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 
20) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, 

prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji  
i przyjaźni, 

21) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu 
zamieszkania.  

 
§6 
  

Zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu 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", 

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 



 3 

 
 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§7  
1.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na : 

1) honorowych 
2) zwyczajnych, 
3) wspierających. 

§ 8 

Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby, którym Walne Zebranie Członków nadało 
ten tytuł, za duże zasługi na rzecz Stowarzyszenia lub propagowania kultury fizycznej.  

§9 

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające  pełną zdolność do czynności 
prawnych, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez 
Zarząd. 

§ 10 

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające 
i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem. 

 
 

§11 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 
pisemnego zgłoszenia. 

§ 12 

1.Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: 

1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, z głosem stanowiącym oraz czynnym  
i biernym prawem wyborczym, 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia, 
3) uzyskiwania   od   władz   i   organów   stowarzyszenia   informacji   o   działalności  

i zamierzeniach stowarzyszenia, 
4) otrzymywania od władz stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swej 

statutowej działalności, 
5) uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez stowarzyszenie. 

 
§ 13 

 

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 
§ 14 

 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych, 
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych stowarzyszenia, 
4) opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.  
5) ochrona własności stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków, 
6) propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków  

i zawodników. 
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§15 
 

1 .Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) śmierci 
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu stowarzyszenia, 
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu stowarzyszenia  

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
4) rozwiązania się stowarzyszenia. 
5) nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy 
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej. 

 
Rozdział 4 

Władze stowarzyszenia 

 
§ 16 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja władz trwa 4 lata.  
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem zatrudnionych przez nich  
pracowników.  
4. Jeżeli inne przepisy 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. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 17 

 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd 
stowarzyszenia. 

 
§ 18 

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd 

stowarzyszenia. 
3. Termin Zebrania, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości 

członkom  nie później niż 14 dni przed datą Zebrania. 
 

§ 19 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na skutek :  

1) uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków, 
2) uchwały Zarządu stowarzyszenia lub wniosku Komisji Rewizyjnej 
3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych . 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia  
w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały, lub wniosku oraz obraduje nad sprawami dla 
których zostało zwołane. 
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§ 20 
 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie honorowi i 
zwyczajni. 

 
§ 21 

 

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 
1) członkowie wspierający, 
2) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 
§ 22 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) uchwalanie kierunków działalności stowarzyszenia, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia, 
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku, 
7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję 

Rewizyjną. 
8) nadawanie godności tytułu honorowego członka stowarzyszenia. 

 
§ 23 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 
w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania,  
w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych. 

 
Zarząd Stowarzyszenia  

 
§ 24 

Władzą stowarzyszenia między Zebraniami jest Zarząd stowarzyszenia. 

 
§ 25 

Zarząd stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybieranych w głosowaniu 
jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków.  
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 
§ 26 

 

l. Do kompetencji Zarządu stowarzyszenia należy: 

1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, 
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3) kierowanie działalnością stowarzyszenia we współdziałaniu z członkami 

zwyczajnymi; 
4) uchwalanie i realizowanie budżetu stowarzyszenia 
5) uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień, oraz regulaminu 

dyscyplinarnego stowarzyszenia, 
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6) powoływanie komisji dyscyplinarnej stowarzyszenia, 
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
8) powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie 

regulaminów ich działalności, 
9) składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych. 
 

§ 27 
 

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  

połowy jej Członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa,  
a w razie jego nieobecności Wiceprezesa, który przewodniczy danemu posiedzeniu 
Zarządu. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 28 

 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków do kontroli działalności 
stowarzyszenia. 

§ 29 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego oraz członka, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym  
w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać 
udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
 nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 

związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, 
 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 

 
§ 30 

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu 
stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności fmansowo-gospodarczej 
oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

2) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,  
3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi, 
4) żądanie od Zarządu lub Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń  

pokontrolnych. 
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję 

Rewizyjną. 
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Kooptacja władz 

 
§ 31  

 
1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji czyli 

wyboru uzupełniającego w ramach kadencji organu. 
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 

liczby członków pochodzących z wyboru. 

 
Rozdział 5 

Nagrody i wyróżnienia 

 
§ 32 

1.Członkom stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na 
polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe  
i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwały ustne lub pisemne, 
2) nagrody, 
3) dyplomy i odznaki honorowe. 

 
§ 33 

Warunki przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 31 określa 
każdorazowo uchwałą Zarząd lub Walne Zebranie Członków. 

 
Rozdział 6 

Postępowanie dyscyplinarne 

 
§ 34 

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał 
władz stowarzyszenia mogą być stosowane kary. 

2. Organem dyscyplinarnym stowarzyszenia I instancji jest Komisja Dyscyplinarna,  
a organem odwoławczym - Zarząd stowarzyszenia. 

3. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin 
Dyscyplinarny stowarzyszenia uchwalony przez Zarząd. 

 
Rozdział 7 

Majątek i fundusze 

 
§ 35 

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Na fundusze stowarzyszenia składają się: 

 

1) dotacje, 
2) wpływy z rocznych składek członkowskich ustalanych przez Zarząd, 
3) darowizny, 
4) inne wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia. 
5) ruchomości i sprzęt. 
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§ 36 
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia 
wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa oraz upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu. 

 
§ 37 

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu 
stowarzyszenia. 

 
Rozdział 8 

Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia 

 
§ 38 

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 
głosów Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie - bez względu na liczbę 
uprawnionych. 

 
§ 39 

 

1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków przy obecności, co najmniej 
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie przy obecności, 
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie – bez 
względu na liczbę uprawnionych. 

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego 
majątku. 

 

 
 
Świdnica, 06.04.2013 r.  
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 


