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STATUT 

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„PORĘBA” 

 

 
ROZDZIAŁ I 

 

Nazwa, siedziba i charakter prawny 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy „Poręba” 

i używa skrótu M.K.S. „Poręba”. 

 
§ 2 

 

Nazwa „ Miejski Klub Sportowy” nie stanowi, że klub podlega Urzędowi 
Miasta w sensie finansowym i materialnym. 

 
§ 3 

 
Siedzibą Klubu jest miasto Poręba, zaś terenem działalności Klubu teren 

województwa Śląskiego. 
 

§ 4 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 
 

§ 5 

 

Barwami Klubu są kolory: biały, niebieski i żółty. 

Klub posiada trójkątny znaczek o barwach klubowych z napisem M.K.S. 
Poręba, oraz godłem Miasta Poręby. 

Klub używa pieczęci dwóch rodzajów z napisem Miejski Klub Sportowy 
Poręba. W środkowej części pieczęci napis M.K.S. 
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§ 6 

 

Klub prowadzi swoją działalność na zasadzie pozyskiwania dotacji z 
funduszy zewnętrznych, wsparcia sponsorów, środków własnych w postaci 

składek członkowskich i opłaty treningowej ponoszonej przez rodziców 
(opiekunów prawnych) dzieci uczestniczących w zajęciach szkółki 

piłkarskiej przy M.K.S. „Poręba” oraz możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Wysokość składek członkowskich oraz opłaty treningowej ustala Zarząd 
Klubu w drodze podjętych uchwał. 
 

& 7 
 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej członków, organów i 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”, 

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 
przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 
3. wykorzystywania ich majątku na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
organizacji lub podmiotu. 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.   

 
 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cel i środki działania 

 
§ 8 
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Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą. 
W tym celu: 

 

1. zapewnia młodzieży szkolnej i członkom Klubu możliwość udziału w 
sporcie w tym : w treningach i rozgrywkach sportowych 

2. prowadzi działania w celu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 

3. kształtuje wśród członków Klubu wartości moralne  

i fizyczne, poczucie godności osobistej, zrozumienie zasad  
dyscypliny poprzez sumienne wypełnianie obowiązków obywatelskich 

4. zapewnia społeczeństwu Miasta możliwości rekreacji  
i rozrywki w formie widowiska sportowego 

5. podejmuje działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 

§ 9 

 

Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 8, Klub: 

 

1. pomaga swoim członkom w uprawianiu sportu 

2. prowadzi sekcje piłki nożnej, w tym szkółkę piłkarską działającą pod 
egidą Klubu 

3. organizuje imprezy sportowe na terenie Miasta Poręba 

4. propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport 

5. podejmuje przedsięwzięcia dla realizacji swych celów statutowych w 
tym także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
 

 
 

 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
 

§ 10 

 

Klub składa się z członków: 

 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 

3. honorowych. 

 
§ 11 

 
Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która: 

 
1. wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację 

2. uiści składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu 
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3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu oraz zatwierdzona przez Walne 
Zgromadzenie. 

 

 
§ 12 

 
1. Osoby małoletnie spełniające warunki określone w § 13  

  i posiadające pisemną zgodę rodziców lub ustawowych przedstawicieli, 
mogą być przyjmowani na członków Klubu. 

2. Członkowie małoletni posiadają prawa i obowiązki członków 
zwyczajnych, za wyjątkiem prawa wyborczego. 

 
§ 13 

 
Członkiem wspierającym Klubu może być każdy kto zadeklaruje pomoc 

finansową i materialną. Członkowi wspierającemu przysługują takie same 
prawa jak członkowi zwyczajnemu. 

 

§ 14 

 

Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba, którą Walne 
Zgromadzenie uzna za godną takiego wyróżnienia. 

 
§ 15 

 
Członkowie Klubu mają prawo: 

 
1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu (z wyjątkiem członków 

małoletnich) 

2. uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji 

3. poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać 
postulaty, opinie i wnioski wobec władz Klubu 

4. reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych 

5. nosić znaczek Klubowy. 
 

§ 16 

 

Członkowie Klubu mają obowiązek: 

 

1. brać udział w pracach Klubu 

2. przestrzegać statut Klubu oraz wszystkich uchwał Walnego 

Zgromadzenia 

3. godnie reprezentować barwy Klubu 

4. szanować urządzenia i sprzęt sportowy stanowiący własność Klubu 

5. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość ustala się na     

kwotę 5 PLN/kwartał oraz opłaty treningowe, których wysokość ustala 
Zarząd Klubu w drodze podjętych uchwał (zgodnie z zapisem Rozdziału I & 

6 niniejszego statutu) 
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6.przestrzegać zapisów umów świadczenia zajęć piłki nożnej w M.K.S. 
„Poręba” wraz ze stosownymi załącznikami i aneksami. 

 

§ 17 

 

Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

 

1. śmierci członka Klubu 

2. dobrowolnego wystąpienia 

3. wykluczenia z Klubu decyzją Walnego Zgromadzenia na wniosek 
Zarządu lub samego Zarządu klubu o ile wystąpi uzasadniona konieczność 

4. działania na szkodę Klubu 

5. nieprzestrzegania postanowień statutu i umowy świadczenia zajęć piłki 

nożnej w M.K.S. „Poręba” wraz ze stosownymi załącznikami i aneksami 
6. niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 kwartału 

7. niepłacenia opłaty treningowej przez okres 2 miesięcy. 
 

Od decyzji wykluczenia z członkostwa Klubu przysługuje prawo odwołania 

się do Walnego Zgromadzenia, które może ponownie wnioskować o 
utrzymanie członkostwa, zawieszenia w prawach lub całkowitego 

wykreślenia. 
 

§ 18 

 
Członkowie Klubu nie mogą brać udziału w treningach, meczach 

towarzyskich oraz reprezentować bez zezwolenia Zarządu MKS „Poręba” w 
barwach innych Klubów sportowych w dyscyplinie, którą uprawiają 

wyczynowo w klubie 

 

§ 19 

 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na 
rzecz rozwoju sportu i klubu oraz za osiągnięcia sportowo – 

członkowskie Klubu i Władze, mogą być wyróżnione Uchwałą 

Zarządu Klubu: 

a) Pochwałą 

b) Dyplomem uznania 

c) Nagrodą pieniężną lub rzeczową 

d) Nadaniem godności Członka Honorowego 

e) Nadaniem godności Prezesa Honorowego 

2. Postanowienia ust. 1 pkt d i e nie stosuje się do członków 
niepełnoletnich. 

 
& 20 

 
1. Za nieprzestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów i inne wykroczenia 

Członkom Klubu Uchwałą Zarządu mogą być udzielone następujące 
kary: 
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a) Upomnienia 

b) Nagany 

c) Zawieszenia w prawach członka 

d) Kary wynikające ze Statutu i regulaminów Polskich Związków 
Sportowych 

2. Od nałożonych kar członkom Klubu przysługuje prawo do odwołania 
się na piśmie do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego 

miesiąca od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. 
 

 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Klubu 

 
§ 21 

 
1.Władzami Klubu są: 

 
1) Walne Zgromadzenie 

2) Zarząd Klubu 

3) Komisja Kontroli. 

 

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Kontroli trwa 4 lata. 
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. 

4. W stosunku do Zarządu Klubu stosuje się zasady nagradzania za pracę 
oraz osiągnięcia w zakresie rozwoju Klubu zgodnie z zapisem         

Rozdziału III § 19 niniejszego statutu. 
 

§ 22 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu. 
  W walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie, każdy 

uprawniony ma jeden głos. 
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

- przedstawiciele  Miasta 

- osoby zaproszone przez Zarząd Klubu 

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek Zarządu Klubu,  

zawiadamiając o terminie, miejscu co najmniej na 14 dni przed 
zebraniem, a w szczególnych przypadkach w terminie krótszym. 

 
§ 23 

 
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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§ 24 

 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) wybór władz Klubu 

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Kontroli 

3) dokonywanie oceny działalności Zarządu Klubu 

4) udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu 

5) odwoływanie członków Zarządu – w szczególnych przypadkach 
Uchwałą Zarządu  

6) uchwalenie zmian w statucie Klubu – z zastrzeżeniem  
Rozdziału VII § 37 pkt. 2 

7) podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa lub jego pozbawienia 

8) podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu. 

 
§ 25 

 

Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego 
Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na 

liczbę członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 26 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane: 
1) na wniosek Zarządu Klubu 

2) na wniosek Komisji Kontroli 
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Klubu. 

 
§ 27 

 
Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością 

Klubu. 

 
§ 28 

 
1. Zarząd Klubu składa się z 4 do 8 osób wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie Klubu w głosowaniu jawnym. 
2. Zarząd Klubu składa się z Prezesa Klubu, Wiceprezesa Klubu (o ile tak 

zdecyduje Zarząd Klubu), Sekretarza Klubu, Skarbnika oraz minimum 
jednego członka Zarządu. 

 
§ 29 

 
Zarząd Klubu pracuje w oparciu o statut Klubu oraz uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 
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& 30 

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1) przestrzeganie aby działalność Klubu była zgodna ze statutem 

2) opracowanie planów działania i preliminarzy budżetowych 

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu 

4) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej 
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

6) reprezentowanie Klubu 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych 

stowarzyszeń 

8) wyróżnienie członków Klubu następuje w formie: pochwały, ustnej lub 

pisemnej, dyplomu, nagrody finansowej lub rzeczowej. 
 

§ 31 

 

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu i 

winny być protokołowane. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy liczby członków Zarządu z tym, że w razie równej 
ilości głosów, decyduje głos Prezesa. 

 
§ 32 

 
1. Komisja Kontroli składa się z 3 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie. 
2. Komisja Kontroli wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

3. Do zadań Komisji Kontroli należy: 

1) kontrola działalności gospodarczej i finansowej Klubu pod względem 

celowości, rzetelności i gospodarności 
2) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Klubu sprawozdań z kontroli 

działalności 

3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium wobec ustępującego 
Zarządu 

4) kontrola opłacania składek członkowskich 

4. Kontrola całokształtu działalności winna odbywać się jeden raz w roku. 

5. Przewodniczący Komisji Kontroli, lub upoważniony przez niego członek 
Komisji Kontroli może brać udział w posiedzeniu Zarządu Klubu, z 

głosem doradczym. 
 

 
 

 
 

 
 



10 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Sekcje sportowe Klubu 

 
§ 33 

 
1. Zarząd Klubu powołuje i rozwiązuje sekcje sportowe. 

2. Działalnością sekcji kieruje: trener drużyny oraz kapitan drużyny. 
 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

Środki finansowe oraz Mienie Klubu 

 

§ 34 

 

Środki finansowe Klubu: 

1) składki członkowskie i składki treningowe ponoszone przez rodziców 

(opiekunów prawnych) dzieci uczestniczących w zajęciach szkółki 
piłkarskiej przy M.K.S. „Poręba” zgodnie z zapisem Rozdziału I & 6 

niniejszego statutu 

2) darowizny i wsparcie sponsorów 

3) dotacje z funduszy zewnętrznych 

4) dochody z działalności gospodarczej i usług świadczonych przez 
Klub. 

 
§ 35 

 
Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń w zakresie 

dysponowania Mieniem oraz środkami finansowymi Klubu są:  
Prezes lub osoba wyznaczona z członków Zarządu posiadająca pisemne 

pełnomocnictwo Prezesa Klubu. 

 
 
 
 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Zmiana statutu, rozwiązanie, likwidacja Klubu 
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§ 36 

 

1. Zmiana statutu może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Klubu 
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów bez względu na 

obecność uprawnionych do głosowania. 
 

2. Zarząd Klubu może wnioskować o dokonanie zmiany statutu w 
sprawach nie związanych z podstawowymi celami i zasadami 

działalności Klubu w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwała Zarządu podlega 

zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 
 

§ 37 

 

1. Rozwiązanie lub likwidacja Klubu następuje na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby uprawnionych do głosowania. 

2. W uchwale o rozwiązaniu lub likwidacji Klubu należy określić sposób 
likwidacji oraz cel na jaki zostanie przeznaczone Mienie Klubu. 

3. Uchwała i przeznaczenie Mienia Klubu po jego likwidacji wymaga 
zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną na podstawie zarządzenia 

państwowych władz nadzorujących działalność Klubu. 
 

§ 38 

 


