
Tekst jednolity 
 
 

S T A T U TU 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „H E R M E S” w Gryfinie 

 
 
 

Rozdział I 
 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. 
 

§ 1 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” zwany dalej Klubem. 
 

§ 2 
 
Terenem działania Klubu jest obszar województwa zachodniopomorskiego a siedzibą władz, miasto 
Gryfino. 
 

§ 3 
 
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
2.  Klub jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo  

o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku – 
O kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. nr 81, poz. 889 z 2001 r.) i jest stowarzyszeniem w rozumieniu 
art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kulturze fizycznej. 

 
§ 4 

 
Klub może być członkiem organizacji i zrzeszeń. Decyzję o wstąpieniu lub wystąpieniu z tych 
organizacji podejmuje Zarząd. 
 

§ 5 
 
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 
 

§ 6 
 
Barwami Klubu są kolory Zrzeszenia Sportowego Szkolnego Związku Sportowego. 
 

§ 7 
 
1.  a) Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków, pomocy 

      jednostek samorządu terytorialnego i sponsorów. 
b)   Do realizacji zadań statutowych klub może zatrudniać pracowników. 
c)   Klub współdziała ze szkołami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi,   
      Szkolnym Związkiem Sportowym oraz innymi organizacjami. 

2. Klub nie może: 
 

 a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do członków, 
    pracowników klubu, a także osób będących ich bliskimi, 

 b) przekazywać majątku na rzecz członków i pracowników klubu, 
 c) przeznaczać dochodu z działalności odpłatnej do podziału między członków  
              Klubu. 
3.  Klub może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich 

członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych. 
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Rozdział II 
 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 8 
 
Celami statutowym klubu są: 

1. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
popularyzacji rekreacji na terenie swojego działania. 

2.  Uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych wszechstronnie 
rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.  Inspirowanie różnych środowisk w Gminie Gryfino do tworzenia niezbędnych warunków dla 
zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży. 

4.  Nawiązywanie kontaktów, a następnie organizowanie współpracy z osobami fizycznymi  
i podmiotami gospodarczymi deklarującymi dla klubu pomoc materialną, finansową, bądź 
inną /sponsorzy/. 

 
§ 9 

 
Dla osiągnięcia celu stosuje się następujące sposoby działania: 

1.    Organizuje szkolenie sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki 
dla rozwoju dyscyplin sportowych. 

2.    Organizuje zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w innych imprezach i zawodach 
masowych. 

3.    Organizuje kursy, treningi i zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców i ogółu członków 
Klubu. 

4.    Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi. 
5.    Prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną służącą realizacji celów statutowych. 
6.    Współdziała w zakresie rozwoju dyscyplin z właściwymi instytucjami, organizacjami, 

władzami szkolnymi oraz rodzicami członków – uczestników. 
7.    Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów, działaczy. 
8.    Popularyzuje dyscypliny sportowe uprawiane w Klubie w środkach masowego przekazu. 
9.    Podejmuje inne działania w celu realizacji zadań statutowych.  

 
 

Rozdział III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 10 
 
Członkowie Klubu dzielą się na: 
 

1.  Zwyczajnych. 
2.  Wspierających. 
3.  Honorowych. 

 
 
 

§ 11 
 
1. Członkami zwyczajnym Klubu mogą być uczniowie szkół i pełnoletni obywatele, którzy złożą 

pisemną deklarację członkowską, uiszczą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc 

organizacyjną lub finansową na rzecz Klubu. 
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

 
§ 12 
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1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego 
zgłoszenia. 

2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków określa Zarząd. 
 

§ 13 
 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
 

1.  Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym 
prawem wyborczym (z wyjątkiem art. 3 ust. 2, 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 

2.  Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniać ich działanie. 
3.  Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Klubu. 
4.  Korzystania z urządzeń Klubu i innych uprawnień na zasadach określonych przez Zarząd 

Klubu. 
 

§ 14 
 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
 

1.  Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 
2.  Brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych. 
3.  Dbania o wysoki poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów  

i działaczy poprzez prowadzenie odpowiedniej pracy wychowawczej. 
4.  Regularne opłacanie składek członkowskich. 

 
§ 15 

 
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do: 
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych  Zebraniach 

Członków Klubu. 
2. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu. 
3. Korzystania z urządzeń i innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu. 
 

§ 16 
 
1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

a) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, po uprzednim uregulowaniu 
zobowiązań. 

b) Skreślenia z listy członków z powodu nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub 
nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich. 

 
c) Wykluczenia na skutek istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów, uchwał i 

decyzji władz Klubu. 
d) Działania na szkodę Klubu. 
e) Utraty osobowości prawnej lub śmierci osoby fizycznej. 
f) Rozwiązania Klubu. 

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu. 
3. Od uchwały Zarządu Klubu określonym w ust.1 pkt b, c, d przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały  
z uzasadnieniem. 

 
§ 17 

 
1. Członkom klubu za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia 

kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są 
wyróżnienia lub nagrody. 

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd 
Klubu. 

 
§ 18 
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1. W stosunku do członków zwyczajnych Klubu za naruszenie postanowień statutu lub 
uchwał władz klubu mogą być stosowane następujące kary: 

 a) upomnienie ustne, 
 b) upomnienie pisemne, 
 c) zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy, 
 d) pozbawienie członkostwa przez skreślenie, 
 e) pozbawienie członkostwa przez wykluczenie, 
2. Od uchwały Zarządu Klubu, ukaranemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni. 
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 

 
 

Rozdział IV 
 

Władze Klubu 
 

§ 19 
 
1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków Klubu, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
lub w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 

3. Zarząd Klubu ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili  
w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 
liczby członków pochodzących z wyborów. 

4. Członkowie władz klubu pełnią swe funkcje społecznie. 
5.  Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu 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. 

6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. 
 

 
Walne Zebranie Klubu 

 
 

§ 20 
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Klubu zwoływane jest, co 

najmniej raz na cztery lata. 
4. Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 

rok. 
 

§ 21 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 

1. Uchwalanie generalnych kierunków i programów działalności Klubu 
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym chyba, że więcej niż połowa 

członków uprawnionych do głosowania, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków 
Klubu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. 

5. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Klubu. 
6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Klubu wniesione 

pod obrady Walnego Zebranie Członków Klubu. 
 

§ 22 
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Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu. 
 

 
§ 23 

 
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu, co najmniej na 14 
dni przed datą zebrania. 

 
§ 24 

 
W Walnym Zebraniu biorą udział: 
 

1. Z głosem stanowiącym – członkowie Klubu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1. 
2. Z głosem doradczym – osoby zaproszone. 

 
§ 25 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, 

wniosku 1/3 ogólnej liczby członków lub władz rejestracyjnych. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesięcznym od daty 

złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 
 
 
 
 

Zarząd Klubu 
 

§ 26 
 
1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 9 członków, którzy spośród siebie wybierają  

w głosowaniu jawnym prezesa, 1 – 2 wiceprezesów i sekretarza. 
 
2. W skład Zarządu powinien wchodzić przedstawiciel trenerów i zawodników. 
3. Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu 
 

§ 27 
 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działania w jego imieniu. 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 
3. Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz ustalanie wysokości składek 

członkowskich i wpisowego oraz trybu ich opłacania. 
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślenia z listy członków Klubu. 
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, zespołów, komisji i innych organów doradczych  

i opiniodawczych oraz zatwierdzenie ich regulaminów. 
7. Rozpatrywanie sporów w obrębie Klubu oraz udzielenie członkom kar i wyróżnień. 
8. Rozpatrywanie wniosków zaleceń Komisji Rewizyjnej. 
9. Składanie sprawozdań z działalności Klubu. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu. 

 
 

§ 28 
 
1. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Zebrania.  
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§ 29 
 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, 
za wyjątkiem Prezesa, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze 
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd 
minimum 3 głosami. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 30 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy z pośród siebie wybierają  

w głosowaniu jawnym Przewodniczącego. 
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu. 

 
§ 31 

 
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, 

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 
zawiódł zaufanie członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 
Komisją Rewizyjna większością 2/3 głosów. 

 
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 

Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 
 

§ 32 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności. 

2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli  
i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności oraz stawianie wniosku  
w sprawie udzielenia lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień  
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, ze spowodują one lub 
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu. 

6. Występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie  
z wnioskiem o zwołanie Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzonych niezgodnych  
z prawem, statutem lub istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu. 

 
 
 

Rozdział V 
 

Sekcje Klubowe 
 

§ 33 
 
1. Sekcje klubowe, tak sportowe jak i rekreacyjne są wewnątrzklubowymi komórkami 

organizacyjnymi, grupującymi zawodników określonej dyscypliny sportowej, bądź uprawiających 
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rekreację, wykwalifikowany personel techniczny tych dyscyplin sportowych oraz 
utożsamiających się z tą dyscypliną działaczy sportowych oraz jej sympatyków. 

2. Sekcje klubowe są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Klubu w formie uchwał 
podejmowanych w trybie § 28 ust. 2.  

3. Sekcje klubowe działają zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, regulaminami sekcji, 
zatwierdzonymi na ich wniosek przez Zarząd Klubu oraz regulaminami właściwych krajowych 
związków sportowych.  

 
 

 
§ 34 

 
Do podstawowych zadań sekcji klubowych należy:  
 

•  Dążenie do osiągnięcia przez zawodników – członków sekcji najwyższego poziomu 
sportowego i godnego reprezentowania przez nich barw Klubu oraz barw narodowych na 
zawodach krajowych i zagranicznych,  

•  Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej poprzez uprawianie sportu do kształtowania 
wśród członków sekcji postaw wysoce moralnych i patriotycznych oraz wytwarzającej 
przywiązanie do klubu i szacunek dla jego barw i tradycji,  

•  Realizowanie uchwał i innych postanowień władz klubu,  

•  Pozyskiwanie sympatyków danej dyscypliny sportowej, przysparzanie klubowi nowych 
sponsorów i uzyskiwanie od nich dla sekcji bądź Klubu pomocy finansowej i materialnej.  

 
 

§ 35 
 
Bieżącą pracą sekcji kieruje jej Przewodniczący oraz Zarząd wybrany w trybie określonym 
regulaminem sekcji zatwierdzonym uchwałą Zarządu Klubu. 
 
 
 

Rozdział VI 
 

Sposób reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 
 

§ 36 
 
1. Do nabywania, zbywania i obciążeń majątku wymagana jest uchwała Zarządu Klubu. 
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zaciągania 

innych zobowiązań, których górny limit corocznie określa Zarząd Klubu, wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa. 

 
 
 

Rozdział VII 
 

Majątek i fundusze Klubu 
 

§ 37 
 
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Klubu składają się: 

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 
b) wpływy uzyskane z działalności statutowej, 
c) dotacje, darowizny, zapisy, 
d) dochody z majątku, 
e) dochody z działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach, 
f) z ofiarności publicznej. 
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Rozdział VIII 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 
 

§ 38 
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 
głosów delegatów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 39 
 
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek 
Klubu. 


