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STATUT 

Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice  

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 

roku (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1393 ze zm.), ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tj. Dz. U. 

2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

 

§2 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy Gliwice oraz województwa śląskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§3 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków 

graficznych chronionych przez prawo.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji tym samym 

lub podobnym profilu działania oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z niej decyduje 

uchwała Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. 

§5 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, zajmującą się propagowaniem i upowszechnianiem kultury 

fizycznej i sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka ręczna oraz promocji i organizacji wolontariatu. 

 

 

Rozdział II 



CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1.  Organizacja, rozwój i popularyzacja piłki ręcznej. 

2. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i organami, których istotą działania jest 

upowszechnianie, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz promocji i organizacji wolontariatu. 

3.Szkolenie zawodników w zakresie piłki ręcznej oraz udziału w rozgrywkach organizowanych przez 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

 

 

§7 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego, w szczególności poprzez: 

1. Popularyzację piłki ręcznej wśród mieszkańców Gliwic i okolic. 

2. Organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3. Udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w 

Polsce, oraz stowarzyszenia krajowe i zagraniczne. 

4. Organizację kursów, treningów i innych zajęć związanych z rozwojem i popularyzacją 

kultury fizycznej. 

5. Propagowanie idei zdrowia fizycznego. 

6. Współpracę z jednostkami szkolnictwa. 

7. Zapewnienie opieki wychowawczej i lekarskiej swoim zawodnikom. 

8. Gromadzenie i wydawanie materiałów informacyjno – szkoleniowych. 

9. Udział w akcjach wspierających sport masowy. 

 

§8 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i osób/instytucji wspierających. 

Do prowadzenia swoich działań może założyć biuro i zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§9 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§10 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

 

 

 

 



§11 

 

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, oraz małoletni jeśli wyrażą na to zgodę jego 

przedstawiciele ustawowi (np. rodzice) akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowych może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnych deklaracji.  

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 

 

§12 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b) reprezentowania Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych w kraju i poza jego 

granicami, 

c) korzystania z obiektów, urządzeń, pomocy i świadczeń Stowarzyszenia, 

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

e) noszenie odznaki i strojów w barwach Stowarzyszenia, 

f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z 

listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

d) godnego reprezentowania Stowarzyszenia w każdym podejmowanym przez siebie działaniu. 

 

 

§13 

 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, posiada prawa 

określone w §12 pkt.1, b-f. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Stowarzyszenia nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za powstałe zobowiązania. 

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§14 

 

 

 

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi, 

po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, 

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki, 

e) pozbawienie członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c-d decyzję podejmuje Zarząd, który zobowiązany jest 

zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, 

wskazując na prawo wniesienia odwołani do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 

daty doręczenia stosownego orzeczenia lub uchwały. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady określone w 

ust. 2 

 

 

 

Rozdział IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

 

§15 

 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna 

 

 

 

     § 16 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu 

Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym 

członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście. 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba 

że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych. 



3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie zmian w statucie, 

2) uchwalanie  rocznego i dłuższych okresowo programów działalności oraz preliminarza 

dochodów i wydatków na rok obrotowy, 

3) zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu za rok obrotowy, 

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu zgodnie z §17 ust. 2 i 

§ 17 ust. 5, 

6) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz rozstrzyganie sporów między 

członkami.  

8) wybranie i powołanie Pełnomocnika do spraw Zarządu, 

9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją, 

10) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebrania Członków 

zwołuje Zarząd zawiadamiając członków za pośrednictwem środków łączności: telefonicznie i 

pocztą elektroniczną (wiadomość sms , e-mail ) co najmniej na dwa tygodnie przed terminem 

Walnego Zebrania Członków, określając w zawiadomieniu porządek obrad Walnego Zebrania 

Członków oraz drugi termin Walnego Zebrania Członków ( 30 min po pierwszym terminie). 

Zamiast powyższej formy zawiadomienia, zawiadomienie może być również wysłane pocztą 

elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mail, na który 

zawiadomienie powinno być wysłane. 

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku, w pierwszej połowie 

roku kalendarzowego i obraduje nad sprawami przewidzianymi w Statucie i porządku obrad. 

6. W uzasadnionych przypadkach z inicjatywy własnej Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej 

lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej aktualnych członków zwyczajnych, Zarząd 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w okresie 30 dni od otrzymania wniosku. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 17 

ZARZĄD 

 

1. Zarząd wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia i składa się z 1 do 5 

członków w tym Prezesa i Członków Zarządu. Prezesa wybierają spośród siebie Członkowie 

Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji cztery lata.  

3. Zarząd sprawuje swoje obowiązki do następnych wyborów. 

4. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie na kolejną kadencję tylko po 

uzyskaniu absolutorium.  

5. W miejsce ustępującego / odwołanego członka Zarządu przed upływem jego kadencji 

Zarząd może powołać na jego miejsce osobę uchwałą zarządu w drodze kooptacji. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzeniem przewodniczy Prezes Zarządu oraz jeden z Członków Zarządu upoważniony 

przez Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga 

głos Przewodniczącego posiedzenia.  



7. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji jedynie uchwałą Walnego 

Zebrania przy większości 2/3 głosów w trybie § 17 ust. 2. 

8. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w 

przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są : Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie. 

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją.  

10. W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących 

spraw, wyznaczy w tym celu członka Zarządu odpowiedzialnego za realizacje tych zadań i 

ustali podstawę prawną oraz wysokość ewentualnego wynagrodzenia tego członka Zarządu. 

 

§ 18 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, 

2) reprezentowanie członków i ich interesów oraz realizowanie celów Stowarzyszenia określonych 

w § 7 Statutu, 

3) dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie rachunkowości, 

4) przygotowywanie programów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy dochodów i 

wydatków, 

5) sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia oraz bilansu za rok obrotowy, 

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia, 

7) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań. 

8) określanie wysokości składek członkowskich, 

 

 

§ 19 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia w ilości trzech osób na okres 4 lat. 

3. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków powołanych przez Walne Zebranie. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje 

pracami Komisji. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

5. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia dorocznych kontroli działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem 

celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa. Komisja Rewizyjna 

ma prawo przeprowadzenia również kontroli częściowych i doraźnych. 

6. Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

8. Komisja Rewizyjna przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu opinię o rocznej działalności 

Stowarzyszenia, oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji. 

 

 

 



 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

 

§20 

 

1. Majątek i dochody Stowarzyszenia w całości służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych. 

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) zasoby ruchome, 

b) zasoby nieruchome, 

c) środki finansowe. 

3. Dochodami Stowarzyszenia są w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) dotacje, 

c) wpływy z działalności statutowej, 

d) darowizny, zapiski i spadki. 

e) odpłatna działalność pożytku publicznego 

4. Odpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia obejmuje : 

a) opłaty startowe,  

b) opłaty za organizację szkoleń, obozów szkoleniowych i treningowych, 

c) opłaty za bilety wstępu na zawody i imprezy, 

d) opłaty za udostępnienie miejsca na stanowiska informacyjne i promocyjne, 

e) opłaty za wydawanie materiałów promocyjnych, 

f) opłaty za realizację relacji telewizyjnych 

 

§21 

 

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane  na koncie 

stowarzyszenia oraz kasie do rozliczeń bieżących . 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki , wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 14 

dni od powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, a wszystkie uzyskane środki finansowe organizacji 

są przeznaczane na realizację celów statutowych. 

 

 

 

 

§22 

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy : prezesa i członka zarządu. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy : prezesa. 



3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków  

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA 

 

§23 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 

Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku 

obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §17 ust. 4 należy dołączyć 

projekt stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 

Nr20 poz. 104 z późniejszymi zmianami)  oraz Dz.U z 2015 poz.1923 

 

 

Rozdział VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§24 

 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 

odpowiedniego organu rejestrującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr. 3/2016 z dnia 19.12.2016r. 


