
STATUT   KLUBU  SPORTOWEGO
„STRADOM”  CZĘSTOCHOWA

Rozdział I -  Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Klubu

§ 1 Nazwa
Klub sportowy zwany w dalszej części statutu „Klubem”  - powstał w wyniku połączenia:
Klubu Sportowego „Stradom” Częstochowa założonego w 1934 r.  
z Klubem Sportowym „Górnik” Dźbów Częstochowa  założonym w 1946 r.  
nosi pełną nazwę: Klub Sportowy  „Stradom” Częstochowa.  
Nazwa w skrócie brzmi: K.S. „Stradom” Częstochowa.  

§ 2 Siedziba
Siedzibą Klubu jest miasto Częstochowa.  ul. Sabinowska 11/23 

boiska: ul. Sabinowska 11/23

§ 3 Teren działalności
Terenem działalności Klubu jest miasto Częstochowa

§ 4 Charakter prawny
1) Klub posiada osobowość prawną i korzysta w pełni z praw cywilnych w państwie
2) Klub posiada pieczęć w pełnym brzmieniu
3) Barwami klubu są kolory: biały i bordowy
4) Klub posiada: godło i odznakę

Rozdział II – Cel  i  zadania  Klubu

§ 5 Cel
Celem Klubu jest:
1) Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu , szczególnie dzieci i młodzieży
2) Tworzenie swym członkom odpowiednich warunków do  uprawiania sportu i wychowania fizycznego

§ 6 Zadania
Zadaniem Klubu jest:
1) Organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu
2) Organizowanie szkolenia sportowego , szczególnie dzieci i młodzieży
3) Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz branie udziału w zawodach i imprezach 

sportowych organizowanych przez powołane do tego instytucje
4) Propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich 

członków
5) Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu w postaci:

a) funduszy
b) kadry trenerów i instruktorów
c) urządzeń sportowych, sprzętu itp.



Rozdział III  - Członkowie Klubu ich obowiązki i prawa

§ 7 Członkowie
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Członków honorowych
2) Członków wspierających
3) Członków rzeczywistych
4) Członków – uczestników 

§ 8 Członek honorowy
1) Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie osobom posiadającym duże 

zasługi w pracy dla dobra Klubu
2) Tytuł honorowego członka Klubu nadawany (odbierany)  jest na wniosek Zarządu Klubu 
3) Członek honorowy posiada wszelkie prawa wymienione w  § 12 

§ 9 Członek wspierający i rzeczywisty
Członkiem wspierającym lub rzeczywistym Klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel o ile spełni 
następujące warunki:
1) Wniesie do Zarządu pisemną deklarację przystąpienia do Klubu
2) Uiści przewidziane wpisowe
3) Opłaci składkę członkowską
4) Zostanie przyjęty przez Zarząd

§ 10 Uczestnik
1) Uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia wykazująca się czynną pracą dla: wszechstronnego 

rozwoju Klubu lub reprezentowania jego barw w zawodach i imprezach sportowych o ile spełni:
a) warunki wymienione w  § 9 
b) otrzyma pisemną zgodę rodziców (opiekunów) 

2) Uczestnik posiada wyłącznie prawa wymienione w  § 12 pkt.4 – 5
3) Uczestnik podlega wszelkim obowiązkom wymienionym w  § 11 

§ 11 Obowiązki członka  Klubu
Każdy członek Klubu zobowiązany jest:
1) Dbać o wszechstronny rozwój Klubu 
2) Brać czynny udział w pracach Klubu
3) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu i wszystkich postanowień władz Klubu
4) Przestrzegać przepisów zawartych we wszelkich regulaminach Klub
5) Propagować wychowanie fizyczne i sport oraz pozyskiwać nowych członków Klubu
6) Regulować opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd

§ 12 Prawa członka Klubu
Członkowie Klubu mają prawo:
1) Czynnego i biernego prawa wyboru do wszystkich Władz Klubu
2) Brać udziału w Walnych Zebraniach Członków Klubu
3) Poddawać ocenie działalność Klubu i jego Władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec 

Władz Klubu
4) Korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Klubu, oraz innych 

     udogodnień jakie stwarza Klub dla swoich członków
5) Reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz nosić odznaki i strój sportowy 

w barwach klubu



§ 13 Utrata członkostwa
Członkostwo Klubu wygasa z powodu:
1) Śmierci 
2) Pisemnej rezygnacji z członkostwa
3) Zawieszenia lub wykluczenia przez Zarząd Klubu które może nastąpić w przypadku:

a) działania na szkodę Klubu
b) popełnienia czynów niegodnych członka Klubu
c) nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz postanowień Władz Klubu
d) nie płacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

4) Zawieszenia lub wykluczenia przez Walne Zebranie 

§ 14 Nagrody
1) Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach 

Klubu mogą być wyróżnieni lub nagrodzeni
2) Formę i sposób nagrodzenia lub wyróżnienia określa Zarząd Klubu

§ 15 Kary
Członkowie Klubu za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów lub postanowień Władz 
Klubu mogą być ukarani w postaci:
1) upomnienia
2) nagany
3) czasowego pozbawienia praw członkowskich – zawieszenia
4) wykluczenia

Rozdział IV  - Władze Klubu

§ 16 Władze
1) Najwyższym organem władzy w Klubie jest Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu
2) Pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania władzę w Klubie sprawują:

a) Zarząd Klubu
b) Komisja Rewizyjna

§ 17 Walne Zebranie
1) Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze
2) Walne Zebranie odbywa się przy udziale delegatów którymi są:

a) wszyscy uprawnieni Członkowie Klubu jeżeli ich całkowita ilość nie przekracza 100 osób
b) delegaci na Walne Zebranie w ilości czterech osób na  każdą rozpoczętą dziesiątkę

 pełnoprawnych Członków Klubu
3) Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/3  delegatów
4) Walne Zebranie prowadzi wybrany przez obecnych na zebraniu przewodniczący przy pomocy:

a) komisji skrutacyjnej
b) komisji uchwał i wniosków

5) O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni wcześniej

§ 18 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1) Z inicjatywy Zarządu
2) Na każde pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej
3) Na pisemne żądanie co najmniej 1/3 uprawnionych członków Klubu
nie później jak w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego żądania



§ 19 Uprawnienia Walnego Zebrania
1) Walne Zebranie członków Klubu: 

a) dokonuje wyboru Władz Klubu wymienionych w § 16 pkt.2
b) rozpatruje i ocenia działalność Klubu i jego Władz oraz udziela absolutorium ustępującemu 

Zarządowi
c) ustala plany i zalecenia dla Władz Klubu
d) uchwala zmiany w statucie Klubu
e) nadaje tytuł honorowego członka Klubu
f) decyduje o likwidacji Klubu
g) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Władze Klubu lub jego 

  członków
2) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach:

a) nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Klubu
b) zmian w statucie Klubu
c) likwidacji Klubu
uchwały te wymagają większości 2/3 ważnie oddanych głosów

§ 20 Zarząd Klubu
1) Zarząd Klubu składa się z 5-25 osób i jest wybierany na okres 4 lat
2) Zarząd Klubu tworzą:

a) Prezes
b) 2-8 V-ce Prezesów
c) Sekretarz
d) Członkowie Zarządu

§ 21 Rozwiązanie Zarządu
Rozwiązanie Zarządu Klubu następuje z powodu:
1) Zmian w składzie Zarządu podczas jego kadencji w ilości przekraczającej  50% osób pochodzących z 

wyboru Walnego Zebrania
2) Odwołania przez Walne Zebranie na wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej
b) co najmniej  1/3  delegatów

§ 22 Utrata członkostwa w Zarządzie
1) Utrata członkostwa w Zarządzie następuje z powodu:

a) pisemnej rezygnacji z pracy w Zarządzie
b) śmierci
c) odwołania przez Walne Zebranie 

2)  W  przypadku  powstania  vacatu  w  Zarządzie  z  przyczyn  wymienionych  w  pkt.1  ppkt  a-b,
      Zarząd może  uzupełnić swój skład w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Zarządu 
        

§ 23 Praca Zarządu
1)  Zarząd Klubu zbiera się w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu podczas  
     rozgrywek ligowych
2)   Zebranie Zarządu jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu
3) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych z wyjątkiem uchwał 

w sprawie:
a) zmian w regulaminach
b) wystąpienia z wnioskiem o nadaniu/ pozbawieniu tytułu honorowego członka Klubu
c) wystąpienia z wnioskiem o likwidacji Klubu
uchwały te wymagają większości 2/3 ważnie oddanych głosów

4) Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa
5) Zarząd Klubu na wniosek członka może zarządzić głosowanie tajne



§ 24 Uprawnienia Zarządu
Zarząd Klubu:
1) Ustala okresowe plany działalności Klubu w oparciu o uchwały Walnego Zebrania
2) Składa sprawozdanie z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem
3) Ustala regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Klubu
4) Ustala wysokość składek członkowskich i wpisowego
5) Zarządza majątkiem i funduszami Klubu
6) Podejmuje decyzje o przystąpieniu Klubu do federacji, związków sportowych lub innych 

stowarzyszeń
7) Podejmuje decyzje we wszystkich pozostałych sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Klubu
8) Powołuje  komisje  problemowe  niezbędne  do  wykonywania  zadań  statutowych,  określając  ich 

uprawnienia w regulaminie
9) Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Klubu podpisuje minimum dwóch członków Zarządu z czego 

przynajmniej jeden z nich to Prezes lub V-ce Prezes Klubu

§ 25 Komisja Rewizyjna
1) Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 2 lat
2) Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 4 osób
3) Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się na podstawie przepisów zawartych w § 31
4) Członkiem Komisji Rewizyjnej przestaje się być z powodu:

a) pisemnej rezygnacji z pracy w Komisji
b) odwołania przez Walne Zebranie

§ 26 Zadania Komisji Rewizyjnej
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Klubu
2) Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem o stanie gospodarki Klubu, oraz o działalności 

Zarządu
3) Kontrola płacenia składek członkowskich oraz wpisowego
4) Stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu, a także wniosku o odwołanie Zarządu

§ 27 Prawa Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
1) brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
2) mieć wgląd w dokumentację Klubu
3) żądać od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Rozdział V  - Wybory do Władz  Klubu

§ 28 Sposób głosowań
1) Wszystkie głosowania są jawne z wyjątkiem głosowań w sprawach :

a) wyboru lub odwołania  Zarządu Klubu
b) wyboru lub odwołania Komisji Rewizyjnej
c) zmian osobowych we Władzach Klubu
d) nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Klubu
które odbywają się w sposób tajny, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej

2) Wszelkie decyzje dotyczące spraw wymienionych w punkcje 1 ppkt  a-c zapadają zwykłą większością 
głosów

3) Walne Zebranie na wniosek delegata może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach niż 
wymienione w pkt 1  



§ 29 Wybór Prezesa Klubu
1) Kandydatem na Prezesa może zostać osoba która spełnia następujące warunki:

a) jest pełnoprawnym członkiem Klubu
b) wyrazi zgodę na kandydowanie

2) Prezesem Klubu zostaje osoba, która w I turze wyborów uzyskała największą liczbę głosów
3) Jeżeli w I turze wyborów nie zostanie wyłoniony zwycięzca przeprowadza się II turę wyborów z 

udziałem kandydatów którzy w I turze uzyskali największą liczbę głosów
4) Jeżeli w II turze wyborów nie zostanie wyłoniony zwycięzca przeprowadza się III turę wyborów z 

udziałem kandydatów którzy w II turze uzyskali największą liczbę głosów
5) Jeżeli w III turze wyborów nie zostanie wyłoniony zwycięzca proces zgłaszania kandydatur i wyboru 

Prezesa rozpoczyna się od nowa

§ 30 Wybór Zarządu 
1) Osoby do nowego zarządu proponuje Prezes Klubu zgodnie z § 20 pkt.2
2) Członkiem Zarządu może zostać osoba która wyrazi pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie
3) Skład Zarządu zatwierdza Walne Zebranie  poprzez głosowanie 

a) nad każdym członkiem Zarządu osobno 
b) nad pełnym składem Zarządu

4) O sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie

§ 31 Wybór Komisji Rewizyjnej
1)   Kandydatem na członka Komisji Rewizyjnej może zostać osoba która spełnia następujące warunki:

a) jest pełnoprawnym członkiem Klubu
b) wyrazi zgodę na kandydowanie

2)   Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w I turze wyborów uzyskały kolejno największą
      liczbę głosów
3)   Jeżeli kwalifikacyjną liczę głosów uzyska większa ilość kandydatów przeprowadza się kolejne tury 
      głosowania z udziałem osób które uzyskały najniższą kwalifikacyjną liczbę głosów w poprzedniej  
      turze

Rozdział VI  - Sekcje sportowe Klubu, Związki i Stowarzyszenia sportowe

§ 32 Funkcjonowanie sekcji
1) W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu Zarząd Klubu 

powołuje sekcje sportowe
2) O rozwiązaniu, zawieszeniu sekcji sportowej decyduje Zarząd Klubu
3) Członkom sekcji przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania
4) Sekcje działają zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu

§ 33 Związki i Stowarzyszenia sportowe
1) Klub może być członkiem związków sportowych. O przystąpieniu do Związku sportowego decyduje 

Zarząd Klubu
2) Klub z racji swej przynależności do Związków sportowych podporządkowuje się ich przepisom, 

uchwałom i decyzjom
3) Klub może być także członkiem innego stowarzyszenia sportowego. O przystąpieniu do 

stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd Klubu



Rozdział VII – Majątek Klubu

§ 34 Majątek
1) Majątek Klubu stanowią:

a) majątek ruchomy
b) majątek nieruchomy

2) Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd, który jest uprawniony do:
a) wydatkowania środków pieniężnych
b) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klubu
c) podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących spraw finansowo-gospodarczych

§ 35 Dochody
1) Dochody Klubu składają się:

a) z wpisowego
b) ze składek członkowskich
c) z wpływów uzyskanych z zawodów i imprez sportowych
d) z wynajmu urządzeń, sprzętu sportowego itp.
e) z transferów
f) z dotacji
g) z darowizn
h) z prowadzenia działalności gospodarcze

Rozdział VIII – Likwidacja Klubu

§ 36 Likwidacja
1) Likwidacja Klubu może nastąpić na podstawie:

a) uchwały powziętej przez Walne  Zebranie zgodnie z§ 19 pkt. 2
b) postanowienia sądu  rejestrowego

2) Wniosek o likwidacji Klubu może postawić jedynie Zarząd umieszczając go w porządku obrad 
      Walnego Zebrania

§ 37 Komisja likwidacyjna
W razie likwidacji Klubu Walne Zebranie powołuje trzyosobową komisję likwidacyjną upoważnioną do 
wykonania uchwały oraz dysponowania majątkiem Klubu

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

§ 38 Interpretacja
1) Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu ustala Zarząd
2) Prawo interpretacji niniejszego statutu i wewnętrznych przepisów Klubu posiadają wyłącznie Walne 

Zebranie oraz Zarząd Klubu



Załącznik 1 
Do Statutu Klubu Sportowego  Częstochowa

Wybory Delegatów na Walne Zebranie

§ 1 Komisja Wyborcza
1) Komisja Wyborcza wybierana jest każdorazowo dla potrzeb wynikających z konieczności 

przeprowadzenia wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków Klubu
2) Komisja Wyborcza składa się z 2 - 4 osób
3) Wyboru Komisji Wyborczej dokonuje Zarząd Klubu

§ 2 Zadania Komisji Wyborczej
Do zadań Komisji Wyborczej należy:
1) Poinformowanie członków klubu o przeprowadzanych wyborach z co najmniej 10 dniowym 

wyprzedzeniem
2) Przeprowadzenie wyboru delegatów
3) Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem o przeprowadzonych wyborach

§ 3 Delegaci
1)   Kandydatem na Delegata może zostać osoba która spełnia następujące warunki:

a) jest pełnoprawnym członkiem Klubu zgodnie z  § 7 pkt. 1 – 3
b) wyrazi zgodę na kandydowanie
c) zostanie pisemnie zgłoszona przez pełnoprawnego członka klubu

2)1 Ilość delegatów wynika z zasad określonych w § 17 pkt. 2 b oraz stanu członków klubu w dniu 
powołania Komisji Wyborczej

§ 4 Wybór Delegatów
1)   W wyborach uczestniczą wszyscy pełnoprawni członkowie Klubu
2)2 Wybory są ważne bez względu na ilość oddanych głosów
2)   Delegatem zostają osoby, które w I turze wyborów uzyskały kolejno największą
      liczbę głosów
3)   Jeżeli kwalifikacyjną liczę głosów uzyska większa ilość kandydatów przeprowadza się kolejne tury 
      głosowania z udziałem osób które uzyskały najniższą kwalifikacyjną liczbę głosów w poprzedniej  
      turze
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