
 

Uchwała nr 7/2013 

z dnia 9 maja 2013 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkopolski Klub Sportowy Poznań-

Ski w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wielkopolski Klub Sportowy Poznań – Ski, 
uwzględniając zmiany Statutu stowarzyszenia wprowadzone dnia 9 maja 2013 roku  
przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: 

Statut  

Wielkopolskiego Klubu Sportowego Poznań - Ski 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Wielkopolski Klub Sportowy Poznań - Ski, zwany dalej Towarzystwem, jest 

stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz uprawiania sportu 

wyczynowego i masowego przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz na rzecz wychowania dzieci i 

młodzieży. 

Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. “Prawo o stowarzy-

szeniach” (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).  

Art. 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną od chwili wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

Art. 4. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

Art. 5. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

Art. 6. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.   

Art. 7. Towarzystwo i prowadzone przez nie kluby sportowe mogą zostać członkiem Polskich 

Związków Sportowych. 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

Art. 8. Celem Towarzystwa jest: 

1. zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości uprawiania sportu 
wyczynowego i masowego, w tym zwłaszcza narciarstwa 

2. kształtowanie i podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej w społeczeństwie 
3. kształtowanie postaw moralnych i etycznych, w tym zwłaszcza zasad fair play i uczciwej 

rywalizacji 
4. wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie uprawiania sportu wyczynowego i 

masowego i wychowania dzieci i młodzieży.  
  

 



 

 

Art. 9. Dla realizacji celu, wskazanego w art. 8, Towarzystwo w szczególności: 

1) zakłada i prowadzi kluby sportowe, zwane dalej klubami; 
2) zakłada i prowadzi sekcje sportowe; 
3) organizuje poprzez swoje kluby lub sekcje uprawianie sportu wyczynowego i 

masowego, w tym zwłaszcza narciarstwa; 
4) propaguje uprawianie sportu wyczynowego i masowego, w tym zwłaszcza 

narciarstwa; 
5) aranżuje czas wolny dla dzieci i młodzieży; 
6) przeprowadza szkolenia sportowe; 
7) organizuje i propaguje imprezy sportowe; 
8) bierze udział w imprezach sportowych, organizowanych na terenie kraju i za 

granicą; 
9) propaguje w społeczeństwie wychowanie fizyczne i uprawianie sportu; 
10) prowadzi działalność wydawniczą, a zwłaszcza wydaje materiały szkoleniowe, 

biuletyny, publikacje i materiały reklamowe, związane z realizacją celów 
Towarzystwa; 

11) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których 
cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa; 

12) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię 
Europejską; 

13) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w 
dziedzinie uprawiania sportu masowego i wyczynowego; 

14) podejmuje działania na rzecz rehabilitacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem; 

15) wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej; 
16) organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzi działalność 

na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.  

Art. 10. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 

1. zakładanie i prowadzenie klubów sportowych; 
2. zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych; 
3. organizowanie imprez sportowych; 
4. przeprowadzanie szkolenia sportowego; 
5. uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię 

Europejską; 
6. działalność wydawnicza; 
7. działalność w zakresie rehabilitacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych osób 

niepełnosprawnych; 
8. działalność związana z organizowaniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a 

także wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest: 

1. finansowanie stałych lub doraźnych stypendiów sportowych lub grantów dla członków 
klubów sportowych lub sekcji, prowadzonych przez Towarzystwo; 

2. finansowanie stałych lub doraźnych stypendiów lub grantów dla osób realizujących cele 
Towarzystwa; 

3. sponsorowanie inicjatyw i działań w dziedzinie kultury zdrowotnej, 
4. sponsorowanie działań polegających na propagowaniu w społeczeństwie wychowania 

fizycznego i uprawiania sportu, w tym zwłaszcza narciarstwa, 
5. sponsorowanie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie uprawiania sportu 

masowego i wyczynowego, 
6. organizowanie akcji masowych lub prelekcji na terenie placówek oświatowych, w zakresie 

propagowania w społeczeństwie kultury zdrowotnej, wychowania fizycznego i uprawiania 
sportu. 



 

3. Towarzystwo nie działa w celu osiągnięcia zysku. Przychód z działalności odpłatnej pożytku 

publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Nadwyżka 

przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność statutową. Towarzystwo może 

prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 11. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) honorowych. 

  

Art. 12. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji 

zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego 

Statutu. 

Art. 13. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu. Członkiem honorowym 

może zostać członek zwyczajny. 

Art. 14. 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały 

Zarządu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka 

zwyczajnego. 

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu.  

Art. 15. 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą. 

2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:  

• utraty praw publicznych, 
• działania na szkodę Towarzystwa lub prowadzonych przez nie klubów sportowych lub sekcji 

sportowych, 
• nieprzestrzegania postanowień Statutu lub Regulaminów, w tym Statutu lub Regulaminów 

klubów sportowych lub sekcji sportowych, prowadzonych przez Towarzystwo, 

3. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek: 

• dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
• niepłacenia składek przez okres jednego roku, 
• utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4. Wykreślenie członka z Towarzystwa może nastąpić na skutek nieopłacenia składek prze okres co 

najmniej jednego roku kalendarzowego. 



 

5. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa uchwałę podejmuje Zarząd. 

6.Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania Członków. Odwołanie, złożone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykluczeniu lub 

wykreśleniu, traktuje się jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

Odwołanie złożone po upływie powyżej zakreślonego terminu rozpoznawane jest na Zwyczajnym 

Walnym Zebraniu Członków. 

Art. 16. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei 

Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień Statutu. 

Art. 17. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje: 

1) prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, 
2) czynne i bierne prawo wyborcze, 
3) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, 
4) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa i jego 

władz, 
5) prawo uczestnictwa i głosu doradczego w obradach organów Towarzystwa innych niż 

Walne Zebranie Członków, o ile zostaną zaproszeni przez te organy, 
6) prawo noszenia znaczków klubowych klubów i sekcji prowadzonych przez Towarzystwo, 
7) prawo reprezentowania barw klubowych klubów i sekcji prowadzonych przez 

Towarzystwo. 

3. Członkom honorowym, nie będącym członkami zwyczajnymi, przysługują prawa określone w ust. 

1 pkt 3 -7 oraz prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 

  

Art. 18. 1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest postępowanie zgodne ze Statutem, 

regulaminami i uchwałami organów Towarzystwa. 

 

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do:  

• czynnego udziału w pracach Towarzystwa,  
• opłacania składek członkowskich, 
• ochrony własności Towarzystwa i prowadzonych przez nie klubów oraz sekcji sportowych, 
• walka z przejawami marnotrawstwa, 
• godne reprezentowanie Towarzystwa oraz prowadzonych przez nie klubów oraz sekcji 

sportowych. 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

Art. 19. Organami (władzami) Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna.  

Art. 20. 1. Kadencja wszystkich organów Towarzystwa trwa trzy lata a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej 

kadencji. 



 

Art. 21. 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka organów Towarzystwa przed upływem 

kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w 

kolejności uzyskanych głosów.  

Art. 22. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz 

Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

Walne Zebranie Członków 

Art. 23. 1. Walne Zebranie Członków, dalej zwane Walnym, jest najwyższą władzą Towarzystwa i 

może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

 

2. Zwyczajne Walne jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

 

3. Nadzwyczajne Walne może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

4. Walne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub na wniosek członka zwyczajnego, który w 

trybie i terminie przewidzianym dla odwołania, odwołał się od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub 

wykluczeniu tego członka. 

5. Termin Walnego musi przypadać w ciągu czterech tygodni od złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. powyżej. 

  

Art. 24. Do kompetencji Walnego należy: 

1) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji; 
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Rewizyjnej; 
4) wybór i odwoływanie członków organów Towarzystwa; 
5) wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego; 
6) uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian; 
7) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich; 
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa; 
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub 

wykreślenia członka zwyczajnego; 
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku; 
11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Towarzystwa; 
12) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji 

Walnego; 
13) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości.  

Art. 25. Nadzwyczajne Walne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

Art. 26. 1. Uchwały Walnego w sprawie uchwalenia zmiany Statutu, odwołania przed upływem 

kadencji członków organów Towarzystwa oraz nadania i pozbawienia godności członka honorowego 

Towarzystwa, zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków. 



 

 

2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego podjętej większością 3/4 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. 

 

Zarząd 

Art. 27. 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Towarzystwa. 

2. W skład Zarządu wchodzi 3 członków wybieranych spośród członków Towarzystwa. Na swym 

pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i dwóch Zastępców Prezesa – 

odpowiednio do spraw sportowych i do spraw organizacyjno-administracyjnych. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w innych organach Towarzystwa.  

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

Art. 28. Do zakresu działania Zarządu należy to wszystko, co nie stanowi wyłącznej kompetencji 

innych organów Towarzystwa, a w szczególności: 

1) realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Walne Zebranie 
Członków; 

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz; 
3) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 
4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie 

preliminarzy i sprawozdań finansowych; 
5) uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej klubów i sekcji 

sportowych, prowadzonych przez Towarzystwo; 
6) nabywanie i zbywanie imieniem Towarzystwa nieruchomości, na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków; 
7) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa; 
8) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu i 

Towarzystwa; 
9) zakładanie i likwidowanie klubów i sekcji sportowych prowadzonych przez Towarzystwo, 

zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru; 
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa lub jego klubów sportowych 

do innych Stowarzyszeń Sportowych lub Polskich Związków Sportowych. 
  

Art. 29. Sposób reprezentacji jest następujący: Prezes samodzielnie albo dwóch pozostałych 

członków zarządu łącznie. Sposób reprezentacji w zakresie nabywania praw lub zaciągania 

zobowiązań majątkowych jest następujący: Prezes samodzielnie albo dwóch pozostałych członków 

zarządu łącznie. 

Art. 30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. 

Art. 31. Mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, członkowie Zarządu mogą na swój wniosek, 

otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.  

Komisja Rewizyjna 

Art. 32. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 



 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki 
finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami; 

2) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od 
kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych; 

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd; 
4) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 
5) opiniowanie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępujących członków Zarządu; 
6) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających.  

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 

swojego grona Przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie i pozostałych organach 

Towarzystwa. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

      1) pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,  

          w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

      2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

          publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą na swój 

wniosek, otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją; 

Art. 33. 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa składania 

pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego 

członka Komisji Rewizyjnej władze Towarzystwa obowiązane są udostępnić wszystkie dokumenty 

dotyczące zakresu kontroli.  

Art. 34. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą na zaproszenie Zarządu brać udział w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

Art. 35. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Art. 36. Majątek Towarzystwa powstaje z: 

1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze: 

a) składek członkowskich 

b) odpłatnej działalności statutowej; 

c) wpisowego 

d) imprez sportowych 

c) wynajmu obiektów 

2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Towarzystwa; 

3) darowizn, zapisów i spadków; 



 

4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo. 

  

Art. 37. 1. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 

Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa oraz 

pracownicy 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”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków 

organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich. 

3. Zabrania się również wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, 

członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Towarzystwa. 

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, 

członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony. 

Art. 38. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd do końca stycznia każdego 

roku w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków. 

  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 


