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STATUT 

Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Gdynia 

 

 
Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY  

 

§ 1 

 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia (SPR 

Gdynia) i zwane jest dalej klubem. 

SPR Gdynia może czasowo używać w nazwie marki, nazwy sponsorów lub 

grup sportowych. 

 

§ 2 

 

Terenem działania klubu jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto 

Gdynia. 

 

§3 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną. Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „ Prawo o 

Stowarzyszeniach” oraz własnym statutem. 

 

                                                             § 4 

 

Klub używa pieczęci, godła, odznak, znaczków organizacyjnych, barw i 

sztandaru klubowego z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

 

                                                            § 5 

 

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej. 
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                                          Rozdział  II 
                             CELE I  ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

                                                            

                                                           § 6 

 
1. Klub swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i 

obowiązującym porządkiem prawnym. 

2. Celem klubu jest rozwijanie wśród swoich członków zamiłowania do uprawiania 

sportu i kultury fizycznej, podnoszenie wyników sportowych poprzez 

zorganizowaną, systematyczną pracę szkoleniową zawodników oraz podnoszenie 

ogólnej sprawności i zdrowotności mieszkańców miasta i województwa poprzez 

masową działalność rekreacyjną. 

 

                                                                § 7 

 

Do osiągnięcia podanego wyżej celu klub organizuje sekcje sportowe dla 

poszczególnych dyscyplin sportowych, które prowadzić będą: 

1. działalność szkoleniową i wychowawczą zawodników , 

2. działalność imprezową i organizacyjną, zawodów sportowych , 

3. organizację życia klubowego w ramach posiadanych środków. 

Klub w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne  

oraz inne materiały propagandowe. 

 

                                                                § 8 

 

1. Klub ma prawo do zatrudniania pracowników oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. 

 

2. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy realizacji celów statutowych  

    i nie może być przeznaczony do podziału między członków klubu.  
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                                             Rozdział III 
           CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

 

                                                              § 9 

Członkowie dzielą się na : 

1. zwyczajnych, 

2. uczestników, 

3. wspierających, 

4.  honorowych. 

                                                                § 10 

 

Członkiem zwyczajnym klubu może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną 

deklarację , uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 

 

                                                                 § 11 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. reprezentowania barw klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia 

znaczka klubowego, 

2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym 

prawem wyborczym, 

3. poddawania władz klubu ocenie , a także wysuwać postulaty i wnioski wobec 

władz klubu, 

4. uprawiania sportu w wybranej dyscyplinie prowadzonej przez klub, 

5. korzystania z urządzeń klubowych i jego sprzętu, 

6. uczestniczenia w kursach i obozach szkoleniowych organizowanych przez klub, 

7. wolnego wstępu na imprezy własnej sekcji. 

 

                                                           § 12 

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy; 

1. brać czynny udział w pracach klubu, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał właz klubu , 

3. regularnie opłacać składki członkowskie, 

4.  dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i estetycznego, 

5. chronić własność klubu i przeciwstawiać się wszelkim przejawom 

marnotrawstwa , 

6. godnie reprezentować barwy klubu. 
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                                                          § 13 

 

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, przyjęta przez Zarząd  

Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji za zgodą swoich prawnych opiekunów, 

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków 

zwyczajnych klubu za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego prawa 

wyborczego na Walnym Zebraniu klubu. 

3. Małoletni członek uczestnik w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego z tym , że w składzie Zarządu klubu większość muszą stanowić osoby 

o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

 

                                                           § 14 

 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane 

realizowaniem celów klubu. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie deklaracji  

przyjętej przez Zarząd klubu. 

 

                                                           § 15 

 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. Korzystania z urządzeń klubu w granicach obowiązujących regulaminów i 

     uchwał Zarządu, 

2. Korzystania z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd, 

3.  Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu. 

 

                                                           § 16  

 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

1. Udzielanie klubowi pomocy w realizacji celów statutowych, 

2. Regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych 

zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu, 

3. Przestrzeganie postanowień Statutu. 

 

                                                           § 17 

 

1. Godność członka honorowego klubu może być nadana osobie fizycznej, która 

położyła szczególne zasługi dla rozwoju klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Klubu. 
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3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków 

zwyczajnych z tym, że mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek 

członkowskich. 

 

                                                           § 18 

 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu 

zobowiązań finansowych. 

2. Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez polskie związki 

sportowe w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodników po 

uregulowaniu zobowiązań wobec klubu. 

3. Skreślenia z listy członków klubu z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego 

statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy 

niż sześć miesięcy. 

4. Wykluczenia członka za działania na szkodę klubu oraz nieprzestrzeganie 

Statutu i regulaminów na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 

głosów. 

5. Utraty zdolności do czynności prawnych. 

6. Rozwiązania klubu lub sekcji. 

7. Śmierci członka. 

 

 

                                         Rozdział IV 
                                                NAGRODY I KARY 

 

                                                            

                                                           § 19 

 

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem 

klubu i wybitne osiągnięcia sportowe członkowie klubu mogą być wyróżnieni: 

1. Pochwałą ustną, 

2. Dyplomem lub odznaką, 

3. Nagrodą pieniężna lub rzeczową, 

4. Nadaniem godności członka honorowego. 

 

                                                           § 20 

 

1. Za działanie na szkodę klubu, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał 

i decyzji władz klubu, Zarząd może orzec następujące kary: 

1.1. Upomnienie ustne, 

1.2. Ostrzeżenie na piśmie, 

1.3. Nagany, 
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1.4. Zawieszenie w prawach członka, 

1.5. Skreślenie z listy członków, 

1.6. Wykluczenie z klubu. 

2. Członkowi klubu przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu 

o ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Zarządu 

Klubu, w terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia. 

 

 

 

                                          Rozdział V 
                                           WŁADZE  KLUBU 

                                                              

                                                              § 21 

 1. Władzami klubu są: 

     1.1 Walne Zebranie, 

     1.2. Zarząd Klubu, 

     1.3. Prezydium Zarządu, 

     1.4. Komisja Rewizyjna. 

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od 

uchwały Walnego Zebrania. 

3. Kadencja władz trwa cztery lata. 

4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo za wyjątkiem urzędującego 

członka Zarządu. 

5. Jeśli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz 

klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 

wymagana jest obecność, co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

6. Uchwały władz klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

7. Członek władz klubu pochodzący z wyboru może być zawieszony w 

czynnościach lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych 

obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł 

zaufanie wyborców. 

8. Uchwalę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej podejmuje właściwa władza większością 2/3 głosów, przy 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd lub 

Komisja Rewizyjna określa czas, na który ich członek został zawieszony w 

przypadku zawieszenia w czynnościach. 

9. Mandat członka władz klubu wygasa przed upływem kadencji w razie: 

     a. rezygnacji z mandatu, 

     b. uchwały Zarządu Klubu, 
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     c. utraty praw obywatelskich. 

10.W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego 

składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków klubu z 

tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

 

                                                           

                                                           § 22 

Walne Zebranie: 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu. 

2.  Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3.  Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się raz do roku w pierwszym kwartale, dla 

przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata,dla dokonania wyboru 

władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji. 

4.  Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. 

    Zarząd zawiadamia członków o terminie i miejscu obrad, nie później, niż na 

    14 dni przed datą zebrania. 

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na skutek: 

     a. uchwały poprzedniego zebrania, 

     b. uchwały Zarządu, 

     c. żądania Komisji Rewizyjnej, 

     d. żądania pisemnego co najmniej 1/3 członków klubu, uprawnionych do głosu 

stanowiącego. 

6. Nadzwyczajne Walne zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

7. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym 

terminie, co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a drugim 

terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na ilość uprawnionych. 

8. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie klubu posiadający prawo głosu 

stanowiącego oraz czynne i bierne prawo wyborcze. 

9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

    a. przedstawiciele członków wspierających, 

    b. osoby zaproszone przez Zarząd. 

 

                                                           § 23 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz dokonanie oceny całokształtu działalności klubu, 
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3. Udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4. Uchwalanie planu działalności klubu i zaleceń dla Zarządu oraz zatwierdzenie 

budżetu, 

5.  Podejmowanie uchwał o nabyci lub zbyciu nieruchomości, 

6.  Rozstrzyganie odwołań członków klubu od uchwał Zarządu o ukaraniu, 

7.  Uchwalanie zmian w Statucie, 

8.  Nadawanie godności członka honorowego, 

9.  Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd , 

Komisję Rewizyjną lub członków klubu, 

10. Podejmowanie uchwał o likwidacji klubu. 

 

                                                           § 24 

 

Zarząd Klubu. 

1. Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie w liczbie 3- 7 osób.  

    Sprawuje władzę w klubie przez okres 4 lat między Walnymi Zebraniami. 

    Szczegółowa liczbę członków Zarządu uchwala każdorazowo Walne Zebranie 

    Sprawozdawczo- wyborcze. 

2. Prezes klubu wybierany jest w odrębnym głosowaniu. 

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytuującym 

Prezydium Zarządu oraz dokonują podziału funkcji i zadań. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej jeden raz na kwartał i są 

protokołowane. 

 

                                                           § 25 

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania delegatów oraz zarządzeń 

państwowych organów powołanych do kierowania kulturą fizyczną. 

2. Reprezentowanie klubu na zewnątrz. 

3. Opiniowanie i zatwierdzanie budżetu klubu, przyjmowanie i skreślanie 

członków klubu. 

4. Ocena działalności i wyników sekcji. 

5. Powoływanie nowych i likwidacja istniejących sekcji. 

6. Udzielanie nagród wyróżnień i kar członkom i pracownikom klubu. 

7. Gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem klubu. 

8. Dysponowanie funduszami klubu. 

9. Zatrudnianie i zwalnianie kierownika i głównego księgowego klubu. 

10. Powoływanie działów- samodzielnych jednostek prowadzących działalność 

gospodarczą na rzecz klubu. 

11. Przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania klubu. 

12. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 
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13. Dodawanie oraz usuwanie z nazwy stowarzyszenia marki, nazwy sponsorów 

lub grup sportowych. 

 

                                                           § 26 

Prezydium Zarządu: 

1. W skład Prezydium wchodzą: 

   a. prezes, 

   b. wiceprezes 

   c. członek zarządu. 

2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Prezydium posiada jego 

uprawnienia i wypełnia swe zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym 

przez Zarząd. 

3. Decyzje podjęte przez Prezydium wymagają aprobaty Zarządu Klubu na 

najbliższym posiedzeniu. 

 

                                                           § 27 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę 

przewodniczącego i członka Komisji. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami 

Zarządu bądź związane z klubem umową o pracę. 

4. Komisja przeprowadza, co najmniej dwie kontrole całokształtu działalności 

klubu w roku i sporządza z nich protokoły. 

5. Członkowie komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu lub Prezydium Zarządu Klubu. 

6. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy; 

    a. kontrola działalności statutowo- finansowej klubu, 

    b. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu 

oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

    c. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień lub 

nieprawidłowości w działaniu Zarządu lub jego prezydium, 

    d. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub 

posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub 

Statutem , bądź istotnymi interesami działań Zarządu lub jego Prezydium. 
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                                                   Rozdział VI 

                              MAJĄTEK I FINANSE KLUBU 

 

                                                           § 28 

 

1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

b. inne wpływy z działalności statutowej, 

c. dotacje i subwencje,  

d. wpływy z działalności gospodarczej, 

e. darowizny i zapisy. 

3.  Do występowania w imieniu klubu jako osoby prawnej upoważniony jest   

Zarząd. 

4. Klub ma prawo nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego    

oraz do zaciągania zobowiązań. 

     5.  Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

klubu oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie i 

podpisy Prezesa i Wiceprezesa lub dwóch innych osób upoważnionych 

uchwałą Zarządu. 

 

                                       

                                       Rozdział VII 
              ZMIANA STATUTU LUB ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU 

 
                                                            § 29 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania klubu podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej polowy liczby 

upoważnionych do głosowania. 

 

                                                            § 30 

 

Wniosek o rozwiązanie klubu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi 

wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego 

Zebrania. 

 

                                                            § 31 

 

 

Uchwała o rozwiązaniu klubu określa sposób likwidacji i cel, na jaki 

przeznaczony zostaje jego majątek. 


