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STATUT   
 

Klubu Piłkarskiego „Bór” Oborniki Śląskie 
 
 
 
Rozdział 1: Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 
 
 

§1 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Piłkarski „Bór” Oborniki Śląskie (w skrócie KP BÓR) i jest zwane 
dalej Klubem. 
 

§2 
Terenem działania Klubu jest teren RP, a siedziba Klubu znajduje się na terenie  miasta Oborniki 
Śląskie. 
 

§3 
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej 
i z tego tytułu podlega rejestracji sądowej oraz posiada osobowość prawną. 
 

§4 
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym R.P., ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” 
z dnia 7 kwietnia 1989r., ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. oraz własnym 
statutem. 

§5 
Klub może być członkiem innych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, a także organizacji i 
związków sportowych o zasięgu okręgowym, regionalnym i ogólnokrajowym, których celem jest 
działalność w zakresie kultury fizycznej. 
 

§6 
Klub używa pieczęci, godła, flag, barw oraz znaczków organizacyjnych na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach. 
 

§7 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków Klubu, którzy z 
tytułu działalności nie pobierają wynagrodzenia. Dla realizacji zadań statutowych Klub może 
zatrudniać pracowników. 
 

§8 
Klub może tworzyć zespoły i drużyny sportowe. 
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Rozdział 2: Cele i sposoby ich realizacji.  
 
 

§9 
 
Celem Klubu jest: 
1. Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej oraz stwarzanie dogodnych warunków do 

uprawiania piłki nożnej jak również rozwijanie i popularyzacja różnych form kultury fizycznej 
wśród społeczeństwa na terenie działanie Klubu. 

2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej 
społeczeństwa. 

3. Krzewienia zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród mieszkańców gminy. 
4. Upowszechnianie uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 
5. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez: 

a) prowadzenie zajęć treningowych, 
b) organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów sportowych, imprez integracyjnych, 

turniejów sportowych, 
c) prowadzenie strony internetowej, 
d) wynajmowanie powierzchni reklamowych, 
e) wypożyczanie sprzętu sportowego. 

6. Stowarzyszenie swoje cele może realizować również poprzez udzielenie Zawodnikowi 
stypendium sportowego, na zasadach określonych w Regulaminie Klubu. 

7. Prowadzenie działalności edukacyjno- oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu 
życia, dostosowana do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży oraz 
osób starszych. 
8.Promowanie ochrony przyrody i podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczególności 
dzieci i młodzieży w zakresie zachowań proekologicznych. 

 
§10 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizację szkolenia sportowego na wszystkich etapach rozwoju zawodnika. 
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej. 
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 
4. Udział we współzawodnictwie sportowym. 
5. Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej. 
6. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową 

Klubu. 
7. Zabezpieczenie odpowiednich obiektów sportowych, sprzętu, urządzeń i wyposażenia dla 

prowadzenia działalności statutowej. 
8. Przeznaczanie wypracowanych przez organizację i jej podopiecznych zysków na realizację 

celów statutowych, należących do sfery zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 
§11 

Szczególnym sposobem działania Klubu jest współpraca z osobami prawnymi na zasadach 
sponsoringu. 
 

§12 
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z innymi klubami i związkami sportowymi, 
organami rządowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń oraz szkołami. 
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Rozdział 3: Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki. 
 
 

§13 
Członkowie klubu dzielą się na: 
- zwyczajnych, 
- wspierających, 
- honorowych. 
 

§14 
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniesie pisemną 

deklarację przystąpienia Klubu i opłaci wpisowe oraz zostanie przejęta przez Zarząd Klubu. 
2. Małoletni mogą należeć do Klubu: 

a) w wieku 16 - 18 lat i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, a w składzie 
zarządu nie mogą stanowić większości, 

b) w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu 
na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz Klubu. 

 
§15 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach (Zebraniach Delegatów) Klubu z głosem stanowiącym 

oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. 
2. Poddawać ocenie działalność Klubu oraz wysuwać wnioski i postulaty wobec jego władz. 
3. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach obowiązujących 

przepisów ogólnych, regulaminów szczegółowych i uchwał Zarządu. 
4. Reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych. 
5. Używać odznak i barw klubowych. 
 

§16 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1. Aktywny udział w działalności Klubu. 
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
4. Dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek. 
 

§17 
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, która 

zadeklaruje pomoc finansową lub inny sposób wspierania Klubu. 
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego 

przedstawiciela. 
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i 

czynnego prawa wyborczego, a szczególnym ich obowiązkiem jest wywiązywanie się z 
zadeklarowanych świadczeń.
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§18 
1. Członkostwo honorowe jest najwyższą formą wyróżnień klubowych. Nadaje się je za 

szczególne zasługi dla Klubu na podstawie uchwały jego Zarządu. 
2. Członkowie honorowi mają prawo: 

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach (Zebraniach Delegatów) Klubu z głosem doradczym, 
b) zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu, 
c) nieodpłatnie korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu, 
d) otrzymać do 50% zniżki innych opłat pobieranych przez Klub. 

3. Członkostwo honorowe może być nadane członkom zwyczajnym i wspierającym - osobom 
fizycznym. 

 
§19 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 
a) pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań, 
b) wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres 1 miesiąc 
bądź z powodu nieuczestniczenia w działalności Klubu przez okres 6 m-cy , 
c) wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów 
i uchwał Zarządu, a także działania na szkodę Klubu, 
d) śmierci członka Klubu lub likwidację Klubu, 
e) rozwiązania Klubu. 
2. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) w terminie 14 dni od doręczenie 
uchwały. 
3. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 
4. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie (Zebranie Delegatów), 

odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie. 
 
 
Rozdział 4: Władze Klubu. 
 

§20 
1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zebranie (Zebranie Delegatów), 
b) Zarząd Klubu, 
c) Komisja Rewizyjna. 
2. Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) może dokonać doraźnie wyboru Sądu Koleżeńskiego do 
rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy członkami w związku z działalnością Klubu - uchwalając 
jednocześnie regulamin działania tego sądu. 
3. Kadencja władz trwa 3 lata. 
 

Walne Zebranie 
§21 

1. Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Może być ono 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu, a w Zebraniu Delegatów -
delegaci. 
3. Zebranie Delegatów zwołuje się w przypadku gdy ilość członków Klubu będzie większa niż 150 
osób. 
4. Wyboru Delegatów dokonują zebrania grup członkowskich w terminie 14 dni przed Walnym 
Zebraniem Delegatów. Liczbę delegatów, podział członków na grupy członkowskie ustala Zarząd. 
5. Kadencja Delegatów trwa przez okres 3 lat. 
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§22 

1. Zwyczajne Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) zwołuje Zarząd raz do roku jako 
sprawozdawcze, a co 3 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) należy: 
a) ustalenie kierunków działalności Klubu, 
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności 
tych władz, 
c) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
d) wybór i odwołanie władz Klubu, 
e) uchwalenie zmian w statucie, 
f) rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu, 
g) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Klubie, 
h) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił innych władz Klubu, 
i) rozwiązanie Klubu. 
 

§23 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) jest zwoływane: 
a) z inicjatywy Zarządu, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków Klubu uprawnionych do głosowania. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) rozpatruje tylko te sprawy, dla których 
zostało zwołane. Powinno być ono zwołane w ciągu 30 dni od wystąpienia w tej sprawie. 
 

§24 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebranie (Zebrania Delegatów) Zarząd 

zawiadamia pisemnie członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania. 
2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów) powinno zawierać 

informację na czyje żądanie jest zwoływanie. 
 

§25 
1. Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co 

najmniej 15 członków uprawnionych do głosowania. 
2. W przypadku odwołania Walnego Zebrania z uwagi na zbyt niską frekwencję, Uchwały 

Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu 
na ilość obecnych, z tym, że liczba ta nie może być niższa niż 7 członków uprawnionych do 
głosowania. 

3. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania (Zebrania 
Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów. 

 
§26 

Głosowanie na Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów) jest jawne. Wybór władz odbywa się w 
głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne 
Zebranie (Zebranie Delegatów) zwykła większość głosów. 
 

§27 
Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z 
obrad Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) sporządza się protokół podpisany przez 
przewodniczącego obrad i protokolanta. 

Zarząd Klubu 
§28 
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1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 wybranych przez Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) na 3 
letnią kadencję. 

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w skład którego wchodzą: 
a) Prezes, 
b) Wiceprezes 
c) Skarbnik 

3. Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów. 
4. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu (w miejsce ustępujących członków 

lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej jak 1/3 członków 
pochodzących z wyboru. 

5. Mandat członka władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie: 
a) rezygnacji z mandatu, 
b) odwołania ze składu, 
c) utraty praw publicznych. 

 
§29 

Do zakresu działania Zarządu należy: 
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów), 
3. Kierowanie działalnością Klubu, 
4. Uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu, 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 
6. Dbałość o utrzymanie obiektów sportowych będących w dyspozycji Klubu - przekazanych, 

użyczonych lub dzierżawionych na realizację celów statutowych, 
7. Zwołanie Walnych Zebrań (Zebrań Delegatów), 
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 
9. Ustalanie składek i opłat członkowskich, 
10. Powołanie zespołów i drużyn sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych Klubu, 
11. Ustalenie regulaminów wewnętrznych, 
12. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Klubu oraz nadzór nad całokształtem spraw 

pracowniczych, 
13. Rozstrzyganie sporów między członkami Klubu wynikającymi z jego działalności (o ile nie zos, 
14. Uchwalanie regulaminów działania Klubu oraz władz Klubu, o ile statut lub ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach nie stanowi inaczej. 
  

§30 
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na 3 miesiące. 
2. Uchwały są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą 
większością głosów. 
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
§31 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie (Zebranie 
Delegatów) na 3 letnią kadencję. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, czy też innych organów 
wykonawczych Klubu. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego i jego zastępcę. 
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4. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/3 
członków pochodzących z wyboru. 

 
§32 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej - jako kontroli wewnętrznej - należy: 
a) czuwanie nad całokształtem działalności Klubu, a szczególnie jego Zarządu, 
b) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej dwa 

razy w roku, 
c) badanie okresowych sprawozdań i bilansów, 
d) żądanie  wyjaśnień i  występowanie  z  ocenami,  wnioskami  i  zaleceniami  wynikającymi z 

kontroli, 
e) składanie  sprawozdań ze  swojej  działalności  Walnemu  Zebraniu  (Zebraniu  Delegatów) 

i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać czynny udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
 
Uchylony 
 

Rozdział 6: Jednostki organizacyjne Klubu. 
 

§33 
1. Jednostkami organizacyjnymi Klubu są zespoły i drużyny sportowe. 
2. Zespoły i drużyny tworzy Zarząd Klubu, grupując członków tych jednostek stosownie według 

wieku. 
3. Działalnością drużyn i zespołów mogą kierować kierownicy, jeżeli zostaną powołani przez 

Zarząd. 
 

Rozdział 7: Nagrody i Kary. 
 

§34 
Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania członków zasłużonych w działalności Klubu, z 
zachowaniem obowiązujących przepisów. 
 

§35 
1. Zarząd ma prawo nakładania na członków - za naruszenie postanowień statutu, regulaminów i 
uchwał władz Klubu - następujących kar: 
a) upomnienia, 
b) nagany, 
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat, 
d) dyskwalifikacji lub wykluczenia z Klubu. 
2. Ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów), 

wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia o karz 
na piśmie. 

3. Uchwała Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 
 
Rozdział 8: Majątek Klubu. 

§36 
1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności. 
2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł: 
a) składek i opłat członkowskich, 
b) dochodów z urządzanie przez Klub imprez, 
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c) darowizn, spadków i zapisów, 
d) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, 
e) dochodów z majątku, 
f) dochodów z działalności gospodarczej, 
g) innych wpływów. 
 

§37 
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dowolnych dwóch osób wchodzących w skład 
zarządu: : 
a) Prezesa 
b) Wiceprezesa, 
c) Skarbnika. 

 
Rozdział 9: Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu. 

 
§38 

Zmiany statutu wymagają Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) Klubu podjętej większością 
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

§39 
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania (Zebrania 
Delegatów) Klubu podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 
2. Walne Zebranie (Zebranie Delegatów) Klubu może uchwalić rozwiązanie Klubu, o ile sprawa ta 
była objęta porządkiem jego obrad w podanym do wiadomości członkom, w terminie i w sposób 
określony w statucie. 
3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i 

cel na jaki zostanie przekazany majątek Klubu. 
 

§40 
W sprawach nie objętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
o stowarzyszeniach. 


