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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§l 

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy IGLOOPOL. 

§ la 

Dopuszcza się dodanie do nazwy Stowarzyszenia wskazanej w §1 nazwy (firmy) sponsora 

w  przypadku przeznaczenia przez niego środków finansowych na działalność Stowarzyszenia 

w rozmiarze co najmniej połowy rocznego budżetu Stowarzyszenia. 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie Dz. U. z 2010r. 

Nr 127, poz. 857 ze zm., Prawa o stowarzyszeniach DZ. U. Nr 20,  poz. 104 z 1989r., Dz. 

U. Nr 1, poz. 86 z 1990r.  Dz. U. Nr 27, poz. 118 z 1996r. Ustawy z dnia 24.04.2003r. O 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie DZ. U. Nr 96 z dnia 29.05.2003r., 

własnego statutu i posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§3 

Terenem działalności Klubu jest obszar województwa podkarpackiego. 

§4 

Siedzibą Klubu jest miasto Dębica. 

§5 

Stowarzyszenie może używać pieczątek i oznak z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§6 

Barwami Klubu są kolory biało-niebieski. 

§7 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
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§8 

1. Działalność Klubu sponsorowana jest w całości lub częściowo w odniesieniu do 

poszczególnych sekcji sportowych na podstawie zawartych porozumień o współpracy, 

fundacji lub umów cywilno-prawnych. 

2. Prawo używania nazwy zastrzeżonej przez sponsora winno być określone w porozumieniu 

o współpracy lub umowie cywilno-prawnej ustalającej prawa i zobowiązania stron 

umowy. 

3. Zmiana nazwy wymaga dodatkowo uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej 

większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków 

w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. 

§9 

1. Sponsorami Klubu o jakich w § 8 mogą być w szczególności przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie, spółki handlowe i cywilne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje 

i  inne podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne 

2. Sponsorami mogą być także w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (Dz.U. Nr 6 

poz. 33 z 1989r.) osoby krajowe i zagraniczne. 

§ 10 

1. Przy Klubie może być powołana Rada Sponsorów, która działa w oparciu o uchwalony 

przez nią regulamin. 

2. Radę Sponsorów wobec władz Klubu reprezentują wybrani przez nią przedstawiciele. 

§ 11 

Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Kluby Sportowe oraz może być członkiem innych 

organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 12 

1. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego i kultury 

fizycznej: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
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b) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

2. Swoje cele Klub realizuje przez: 

a) powoływanie sekcji sportowych, drużyn i zespołów ćwiczących, 

b) udział zawodników i drużyn w systemie rozgrywek i mistrzostw, 

c) organizację szkolenia sportowego w postaci treningów, kursów, zajęć, obozów 

sportowych itp., 

d) organizację imprez i zawodów sportowych, 

e) zapewnienie niezbędnych warunków do uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej 

a szczególnie: 

 funduszy 

 kadry trenersko-instruktorskiej 

 urządzeń i obiektów sportowych 

 sprzętu i wyposażenia 

 materiałów szkoleniowych 

f) propagowanie wśród społeczeństwa sportu i kultury fizycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowników zakładów patronackich, 

g) prowadzenie wśród swych członków pracy wychowawczej, 

h) wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i informacyjnych. 

3. Dla zapewnienia niezbędnych środków na działalność sportową Klub może prowadzić 

działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W szczególności Klub może: 

a) wchodzić swym majątkiem w spółki prawa handlowego, 

b) powierzać majątek osobom prawnym lub fizycznym w formie dzierżawy, najmu itp., 

umów cywilno-prawnych, a także agencji na warunkach zlecenia nabywać akcje 

w spółkach i inne papiery wartościowe, obligacje itp. celem lokaty kapitału. 

c) wykonywać lub prowadzić: 

 działalność klubów sportowych, 

 działalność rozrywkową i rekreacyjną, 
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 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 ruchome placówki gastronomiczne, 

 pozostałą działalność związana ze sportem w tym: działalność producentów 

i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi, działalność 

indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itp., działalność 

związaną z organizacją lig sportowych, działalność związaną z promocją imprez 

sportowych, 

 działalność obiektów sportowych, 

 gastronomiczną działalność usługową, 

 wypożyczalnia sprzętu sportowego,  

 pomoc społeczna bez zakwaterowania, 

4. Przy wykonywaniu swych statutowych zadań Klub współdziała z organami samorządu 

terytorialnego oraz organizacjami zainteresowanymi rozwojem sportu wyczynowego 

i kultury fizycznej. 

 

Rozdział III 

Członkowie Klub, ich prawa i obowiązki 

1. Członkowie Klubu dzielą się : 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych.  

2. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) złożyła pisemną deklarację o wstąpieniu do Klubu, 

c) złożyła zobowiązanie o opłaceniu składek członkowskich przynajmniej na 6 miesięcy 

przed Walnym Zebraniem. 
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Wymóg opłacania składek nie dotyczy jedynie zawodników Klubu czynnie uprawiających 

sport oraz osób pełniących funkcje w klubie. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna o ile wniesie do klubu 

pisemną deklarację i opłaca składki członkowskie. 

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której tytuł ten nada Zarząd Klubu za 

wniesione szczególnie zasługi w rozwój Klubu. 

§ 14 

Członek Klubu ma prawo: 

1. Uczestniczyć we wszystkich przejawach życia Klubu, zgłaszać swoje uwagi oraz wnioski 

w zakresie pracy Klubu. 

2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu pod warunkiem ukończenia 18 roku życia. 

3. Korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Klubu na zasadach 

określonych przez Zarząd. 

4. Korzystać z innych udogodnień jakie stwarza Klub swoim członkom. 

5. Reprezentować barwy Klubu w zawodach, imprezach sportowych oraz nosić oznaki 

Klubowe. 

§ 15 

Do obowiązków członka Klubu należy: 

1. Branie czynnego udziału w pracach Klubu w ramach wyznaczonych przez Zarząd. 

2. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji Klubu i jego 

władz. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

4. 0chrona mienia klubowego. 

5. Dbanie o dobre imię Klubu. 

6. Branie czynnego udziału w pomnażaniu majątku Klubu. 

7. Propagowanie sportu i kultury fizycznej oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu. 

8. Działanie na rzecz rozwoju sportu, osiąganie dobrych wyników sportowych i podnoszenia 

poziomu sportowego. 

§ 16 

1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek: 
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a) śmierci członka,  

b) wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie, 

c) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu w przypadku: 

 działania na szkodę Klubu, 

 popełnienia czynów niegodnych członka Klubu, 

 nieprzestrzeganie Statutu, 

 nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, 

d) skreślenia w przypadku zaprzestania działalności w ramach Klubu. 

2. O decyzji Zarządu dotyczącej wykluczenia lub skreślenia powiadamia się 

zainteresowanego pisemnie. 

3. Od uchwał Zarządu określonych ust. 3 i 4 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Klubu. 

4. Odwołania rozpatrywane są na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu, a o sposobie 

załatwienia Zarząd Klubu zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie do 14 dni 

od Walnego Zebrania Klubu. 

§ 17 

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu, 

członkowie mogą być wyróżniani i nagradzani ustnie, na piśmie, rzeczowo, finansowo itp. 

§ 18 

Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Klubu na członków mogą być 

nakładane kary: 

 upomnienia, 

 ostrzeżenia, 

 nagany, 

 zawieszenie w prawach członka, 

 wykluczenie 

oraz inne wynikające z przynależności Klubu do federacji i związków sportowych. 
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Rozdział IV 

Władze Klubu 

§ 19 

1. Władzami Klubu są: 

 Walne Zebranie Klubu, 

 Zarząd Klubu, 

 Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. 

§ 20 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest raz na dwa lata. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Klubu, 

Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby członków Klubu, nie 

mniej niż 15 członków Klubu. 

5. O terminie i miejscu Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd co najmniej na 10 dni przed 

jego terminem. 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

1. Wybór władz Klubu. 

2. Rozpatrywanie działalności organów (władz) Klubu i udzielenie im absolutorium. 

3. Uchwalanie zmian w Statucie Klubu. 

4. Uchwalanie planów działalności i zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenie kierunków 

działalności finansowej. 

5. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. 

6. Podejmowaniu uchwał o likwidacji Klubu. 

7. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu. 
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8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu. 

§ 22 

W Walnym Zebraniu Klubu mają prawo brać udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie Klubu. 

Z głosem doradczym - osoby zaproszone na walne Zebranie Klubu. 

§ 23 

Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Klubu w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych 

za wyjątkiem uchwał w sprawach: 

a) nadawania lub pozbawiania godności członka honorowego Klubu, 

b) zmiany Statutu, 

c) likwidacji Klubu, 

które wymagają większości 2/3 liczby spośród co najmniej połowy członków Klubu 

w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. 

§ 24 

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym uchwał Walnego Zebranie Klubu i kierującym 

działalnością Klubu. 

§ 25 

1. Zarząd Klubu liczy 3 - 9 członków wybieranych na okres 4 lat. Członkiem Zarządu może 

być osoba pochodząca spoza członków Klubu. 

2. Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru spośród siebie 

Prezesa. Dopuszczalny jest wybór wiceprezesów w liczbie nie większej niż czterech. 

3. Prezes, wiceprezesi i członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie. 

§ 26 

Uchwały Zarządu Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby 

członków. 

§ 27 

Zarząd Klubu zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 
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§ 28 

Do zadań Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu. 

2. Podejmowanie uchwał i postanowień gwarantujących systematyczną realizację celów 

i  zadań Klubu. 

3. Ustalenie okresowych planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 

5. Powoływanie na wniosek ogólnego zebrania sekcji Zarządów sekcji. 

6. Zatwierdzenie regulaminów i innych niezbędnych przepisów regulujących działalność 

Klubu. 

7. Powołanie członka Zarządu w miejsce ustępującego, jednak nie więcej niż 1/3 wybranych 

na Walnym Zebraniu. 

8. Koordynacja pracy poszczególnych sekcji, ocena ich działalności, wytaczanie kierunków 

ich działania. 

9. Gromadzenie środków na działalność Klubu. 

10. Ustalenie form składek członkowskich oraz ich wysokości. 

11. Działalność na rzecz rozbudowy i budowy obiektów sportowych. 

12. Zatwierdzenie obsady trenerskiej wiodących drużyn i zespołów. 

13. Zatwierdzenie kar nałożonych na członków Klubu. 

14. Udzielenie zgody na zmianę barw klubowych przez członków Klubu (zawodników). 

§ 29 

W sprawach dotyczących: 

a) rozwijania sekcji, zawieszenia bądź odwołania jej Zarządu, 

b) zmiany budżetu Klubu, 

c) zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych sekcji, 

d)  ustalenia regulaminów premiowania sekcji sportowych 
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§ 30 

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 

lat. Spośród swych członków Komisja wybiera Przewodniczącego . 

§ 31 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej. 

2. Przeprowadzenie kontroli okresowych co najmniej raz w roku i protokolarne stwierdzenie 

czy Klub: 

a) prawidłowo realizuje zadania statutowe, 

b) wykonuje podjęte uchwały, 

c) prowadzi celową, racjonalną i rzetelną gospodarkę finansowo-majątkową. 

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań o stanie Klubu i stawianie walnemu Zebraniu 

wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

4. Kontrola opłacania składek członkowskich. 

5. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§ 32 

W razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo wyjaśnień od 

Zarządu i administracji Klubu oraz określić terminy i sposób usunięcia niedociągnięć. 

§ 33 

Członkowie Komisji Rewizyjnej są zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu i mają 

prawo brać w nich udział z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

Sekcje sportowe Klubu 

§ 34 

Zarząd powołuje sekcje sportowe Klubu i szkółki sportowe, a w razie potrzeby również inne 

sekcje lub komisje do których stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału. 
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§ 35 

Władzami sekcji są: 

1. Walne Zebranie członków sekcji. 

2. Zarząd Sekcji. 

§ 36 

Walne Zebranie Sekcji zbiera się co najmniej raz na dwa lata.  

Nadzwyczajne Zebranie Sekcji może być zwołane na polecenie Zarządu Klubu z inicjatywy 

Zarządu Sekcji lub na żądanie 1/3 liczby członków sekcji. 

§ 37 

Walne Zebranie sekcji sportowej : 

1. Wybiera Zarząd Sekcji. 

2. Ustala plany działalności sekcji. 

3. Uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu. 

§ 38 

Zarząd Sekcji tworzą Kierownik, jego zastępca i sekretarz. 

§ 39 

Zarząd Sekcji: 

a) kieruje działalnością sekcji, 

b) realizuje plany ustalone przez Walne Zebranie Sekcji, 

c) podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów 

sekcji i Klubu, 

d) uchwala wnioski kierowane do Zarządu. 

 

§ 40 

Sekcje sportowe oraz ich Zarządy działają zgodnie z programem uchwalonym przez Zarząd 

Klubu. 
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Rozdział VI 

Majątek i dochody Klubu 

§ 41 

1. Majątek Klubu stanowią: 

 nieruchomości, 

 ruchomości, 

 fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny i zapisy, 

c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zleconej klubowi, 

d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, 

e) dochody z majątku, 

f) dochody z działalności gospodarczej, 

g) inne wpływy 

3. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Klubu 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”, 

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego 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, 
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c) wykorzystywania majątku Klubu 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, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 42 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa 

i jednego z Wiceprezesów, lub Prezesa i  jednego z grona dwóch upoważnionych członków 

Zarządu. 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu 

§ 43 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. 

W przypadku rozwiązania się Klubu, walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku 

i  powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. 

 

 

 

 

Zmiany w Statucie  

uchwalono na Walnym  

Zebraniu w dniu 12.01. 2019r. 


