
STATUT 

KLUBU SPORTOWEGO „URSUS” 

Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego 
„URSUS” w dniu 30.01.2017 r. 

 ze zmianami zatwierdzonymi z dn 12.05.2017 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

§ 1 

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Klubu Sportowego URSUS w skrócie „K.S. 
URSUS”, zwanym dalej również „Klubem”. 

§ 2 

K.S. URSUS jest masową, społeczną organizacją sportową działającą na zasadzie 
dobrowolności. Jest klubem wielosekcyjnym.  

§ 3 

1. Terenem działania Klubu Sportowego Ursus jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
siedzibą miasto stołeczne Warszawa. 

2. Klub Sportowy Ursus prowadzi działalność szkoleniową sekcji piłkarskich na Stadionie 
Miejskim w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy przy ul. Sosnkowskiego 3. 

§ 4 

K.S. URSUS posiada osobowość prawną. 

§ 5 

K.S. URSUS może być członkiem innych stowarzyszeń społecznych o podobnym profilu. 

§ 6 
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K.S. URSUS opiera swoją działalność o pracę społeczną wszystkich swoich członków. 

BARWY KLUBU 

§ 7 

1. Barwy klubowe stanowią kolory: pomarańczowy, biały, niebieski. 

2. Odznaką Klubu jest tarcza w kolorach: pomarańczowy, biały, niebieski. 

ROZDZIAŁ  II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 8  

Celem Klubu jest: 

1. organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, 

2. dążenie do objęcia swoją działalnością najszerszych rzesz mieszkańców Dzielnicy 
Ursus miasta stołecznego Warszawy, 

3. stałe podnoszenie poziomu sportowego członków Klubu, 

4. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i 
szkolenia w zakresie sportowym, 

5. kształtowanie u członków Klubu wysokich walorów moralnych, patriotyzmu, 
rozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb, sumiennego wypełniania 
obowiązków społecznych i obywatelskich. 

§ 9 

Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
w zakresie organizowania i prowadzenia sekcji sportowych, imprez sportowych, masowych 
imprez (takich jak turnieje, festyny), gromadzenie środków materialnych i gospodarowania 
nimi, współdziałania ze szkołami, organami samorządowymi, państwowymi, spółdzielczymi 
oraz podmiotami gospodarczymi. 

ROZDZIAŁ  III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 
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1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) Członków czynnych, 

2) Członków wspierających, 

3) Członków honorowych. 

2. Członków czynnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 11 

Członkiem czynnym może być: 

1) osoba pełnoletnia, 

2) małoletni w wieku 16 do 18 lat, 

3) małoletni poniżej 16 lat, który uzyskał pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów 
prawnych). 

§ 12 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w 
realizacji celów Klubu. Osoba prawna działa przez swojego upoważnionego przedstawiciela. 

§ 13 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 
Zarządu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka czynnego,  z wyjątkiem biernego i 
czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje mu głos 
doradczy. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

4. Pozbawianie godności członka honorowego może nastąpić z uzasadnionych powodów 
uchwałą Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów. 

§ 14 

Członek czynny ma prawo: 
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1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków, 

2) biernego i czynnego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pod warunkiem 
ukończenia 16-go roku życia, 

3) brania udziału w treningach, zawodach, obozach i innych imprezach 
organizowanych przez Klub (na zasadach obowiązujących w Klubie), 

4) korzystanie z urządzeń sportowych, sprzętu sportowego będącego własnością 
Klubu (na zasadach obowiązujących w Klubie), 

5) reprezentować barwy Klubu, nosić odznakę klubową oraz posiadać 
legitymację Klubu, 

6) korzystania z bezpłatnego wstępu na imprezy i zawody organizowane przez 
Klub. 

§ 15 

Członek wspierający ma prawo: 

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, 

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu, 

3) korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu na zadach uzgodnionych z Zarządem, 

4) sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami lub zespołami Klubu. 

§ 16 

Do obowiązków członków czynnych należy: 

1) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

2) branie czynnego udziału w pracach Klubu, 

3) dbanie o rozwój Klubu, ochrona własności Klubu oraz zwalczanie przejawów 
marnotrawstwa, 

4) regularne opłacanie składek,  

5) stałe podnoszenie poziomu sportowego. 
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§ 17 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

1) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

2) regularne opłacanie składek,  

3) wykonywania zadeklarowanych na rzecz Klubu świadczeń. 

§ 18 

1. Członkostwo w Klubie osoby fizycznej ustaje na skutek: 

1) śmierci członka lub likwidacji Klubu, 

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

3) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie opłacenia składek 
członkowskich przez okres 3 –ech miesięcy po uprzednim wezwaniu do 
uiszczenia zaległych składek w terminie nie krótszym niż 14 dni, 

4) pozbawienia praw członka na podstawie uchwały Zarządu Klubu stosownie do 
§ 19 ust. 1 pkt 4 Statutu. 

2. Członkostwo w Klubie osoby prawnej ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez 
upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej, 

2) skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie opłacenia składek członkowskich 
przez okres 3 –ech miesięcy po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych 
składek w terminie nie krótszym niż 14 dni 

3) skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu istotnego naruszenia Statutu, 
regulaminów i uchwał władz Klubu. 

3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia 
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

§ 19 

1. W przypadku naruszenia przez osobę fizyczną członka Klubu postanowień Statutu 
Klubu lub uchwał jego władz, zasad współżycia społecznego, postępowania w sposób 
nie licujący z godnością członka Klubu, można członkowi Klubu nałożyć kary w 
postaci:  

1) ostrzeżenia,  

2) nagany,  
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3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 

4) pozbawienia praw członka.  

2. Uchwałę o ukaraniu podejmuje Zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego.  

3. Od uchwały w sprawie zastosowanej kary przysługuje odwołanie do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty powiadomienia o 
ukaraniu. 

§ 20 

1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą 
otrzymywać wyróżnienia i nagrody.  

2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących 
przepisów. 

ROZDZIAŁ  IV 

WŁADZE KLUBU 

§ 21 

1. Władzami Klubu są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 

§ 22 

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i przebieg Walnego Zgromadzenia Członków określa 
regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 23 

Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie. 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

§ 24 
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Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zgromadzenie 
Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  

1) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu,  
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 
4) wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,  

5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za okres między Walnymi 
Zgromadzeniami, 

6) wyrażenie Zarządowi zgody na nabywania i zbywania majątku nieruchomego 
Klubu, 

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,  

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków z 
powodu nie opłacenia składek członkowskich,  

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie zastosowanej kary, 

10) ustalenie wysokości stawki bazowej dla celów składek członkowskich oraz jej 
zmiana powyżej limitu zastrzeżonego dla Zarządu, o którym mowa§ 32 ust. 1 
pkt 8 Statutu,  

11) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonanych przez Zarząd 
zaleceń pokontrolnych,  

12) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 
władz Klubu. 

2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest w zależności od ilości osób 
uczestniczących w zajęciach Klubu niebędących członkami Klubu zwanych dalej 
„osobami uczestniczącymi”, których opiekunem prawnym jest członek Klubu, 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) w przypadku od 0) do 1) osób uczestniczących - jednokrotność stawki bazowej 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,  o której mowa w ust. 1 pkt 10, 

2) w przypadku 2 osób uczestniczących – dwukrotność stawki bazowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 10, 

3) w przypadku 3 osób uczestniczących – trzykrotność  stawki bazowej ustalonej 
przez Walne Zgromadzenie Członków, o której mowa w ust. 1 pkt 10, 
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4) w przypadku 4 i więcej osób uczestniczących – czterokrotność  stawki bazowej 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków, o której mowa w ust. 1 pkt 10, 

3. Zarząd uprawniony jest z ważnych przyczyn zwolnić członka Klubu na jego pisemny 
umotywowany wniosek z płacenia  części składki członkowskiej.  

§ 26 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

2. Każdemu członkowi przysługuje prawo jednego głosu. 

§ 27 

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy 
członkowie czynni Klubu pod warunkiem ukończenia 16 roku życia, a z głosem doradczym 
członkowie honorowi oraz wspierający, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

§ 28 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, 
sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.  

2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd jest 
obowiązany zawiadomić wszystkich członków Klubu 30 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia poprzez stronę internetową Klubu oraz na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Klubu.  

§ 29 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Klubu uprawnionych do  
głosowania.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w 
terminie 45 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało 
zwołane. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Członków, Zarząd jest obowiązany zawiadomić wszystkich członków Klubu 30 dni 
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez stronę internetową 
Klubu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu. 
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ZARZĄD 

§ 30 

1. Zarząd składa się z 4-8 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.  

3. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji ma ona prawo 
kooptacji nowych członków spośród członków czynnych Klubu posiadających 
bierne prawo wyboru. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób 
pochodzących z wyboru. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 
członków, przy składzie cztero/pięcio/sześcioosobowym lub przy obecności 
minimum 4 członków przy składzie siedmio/ośmioosobowym. 

§ 31 

Zarząd działa w oparciu o przejęty przez siebie regulamin. 

§ 32 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z postanowieniem Statutu i 
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,  

3) zarządzanie majątkiem Klubu, z zastrzeżeniem § 25 pkt 6 Statutu, 

4) przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na 
członków, przyznawanie nagród i wyróżnień,  

5) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie sekcji sportowych, ich 
kierownictwa, komisji problemowych i zespołów doradczych,  

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu, 

7) zmiana wysokości stawki bazowej dla celów składek członkowskich, z tym 
zastrzeżeniem, iż zwiększenie o kwotę nie większą niż 50% tej wartości 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków, 

8) zatrudnianie pracowników Klubu, 
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9) prowadzenie rejestru członków Klubu. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. W razie powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji ma ona 
prawo kooptacji nowych członków spośród członków czynnych Klubu posiadających 
bierne prawo wyboru. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób 
pochodzących z wyboru. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.  

5. Między członkiem Komisji Rewizyjnej a członkiem Zarządu nie może zaistnieć 
pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia, a także nie mogą 
pozostawać we wspólnym pożyciu. 

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe. 

7. Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej dwóch członków przy składzie trzy/cztero/osobowym lub przy 
obecności minimum trzech członków przy składzie pięcioosobowym. 

§ 34 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
finansowo-gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, 

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu wydawanie 
zaleceń oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu,  

3) zgłaszanie wniosków Walnemu zgromadzeniu o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Klubu oraz składanie sprawozdania ze swojej 
działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma 
prawo do brania udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
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§ 35 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przejęty przez Komisję regulamin. 

ROZDZIAŁ  V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 

§ 36 

Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i środki obrotowe. 

§ 37 

Na środki obrotowe składają się:  

1) wpływy ze składek członkowskich , 

2) dotacje, darowizny, zapisy, spadki, dochody z ofiarności publicznej oraz własnej 
działalności gospodarczej. 

§ 38 

1. Klub gospodarzy majątkiem i środkami oraz prowadzi księgowość zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami.  

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Klubu w 
stosunku do członków  organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej "osobami 
bliskimi" .  

3. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych 
warunkach.  

4. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.  
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5. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Klubu lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

§ 39 

W celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych Klub może prowadzić działalność 
gospodarczą w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

§ 40 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie jego praw i obowiązków 
majątkowych wymagane jest współdziałanie Prezesa działającego wraz z drugim 
członkiem Zarządu lub czterech dowolnych członków Zarządu w tym Wiceprezesa. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniony 
jest samodzielnie Prezes Zarządu lub trzech działających łącznie dowolnych członków 
Zarządu w tym Wiceprezes. 

3. Czynności z zakresu stosunku pracy Klubu dokonuje Prezes Zarządu. 

ROZDZIAŁ  VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 

§ 41 

Zmiany Statutu mogą nastąpić na Walnym Zgromadzeniu Członków uchwałą podejmowaną 
większością 2/3 głosów. 

§ 42 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje zwołane w tym celu Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie 
bez względu na ilość obecnych członków. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji i cel na jaki przeznaczony 
zostanie majątek Klubu. 

3. Czynności związane z likwidacją Klubu dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, która po zakończeniu działania występuje 
do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru. 
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