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Jednolity tekst

S T A T U T
BIALSKIEGO

KLUBU
SPORTOWEGO „STAL”

Uchwalonego 8 grudnia 1998 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałami z 28 lipca 2004r., 28 listopada 2006r.,

28 września 2009r. , 17 maja 2011r., 13 lutego 2012r. ,12 maja 2015r. , 15.11.2017r. ,
24.04.2018r. oraz 29.09.2020 r.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu Statutu Klubem Sportowym nosi nazwę Bialski Klub
Sportowy „Stal” Bielsko-Biała, w skrócie BKS „Stal” Bielsko-Biała.

§ 2
1.Bialski Klub Sportowy „Stal” Bielsko-Biała jest Stowarzyszeniem na zasadach dobrowolności

i samorządności jego członków, działającym na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
2.Bialski Klub Sportowy „Stal” prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
3.Podstawę działania BKS „Stal” w szczególności stanowią przepisy:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
- postanowienia niniejszego Statutu.

4.W przypadku utraty mocy obowiązującej lub zmiany przepisów wskazanych w ust.3 podstawę
działania BKS „Stal” stanowią aktualnie obowiązujące przepisy.

§ 3
1. Terenem działania Klubu Sportowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub Sportowy może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

związanych z kulturą fizyczną.
3. Klub Sportowy może prowadzić działalność poza Rzeczypospolitą Polską zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4
Siedzibą Klubu Sportowego jest miasto Bielsko-Biała.

§ 5
1. Klub Sportowy podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

i z chwilą wpisania nabywa osobowość prawną.
2. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klub Sportowy podlega również

wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym   rodzaj
prowadzonej  działalności gospodarczej nie może być tożsamy z   przedmiotem odpłatnej i
nieodpłatnej działalności statutowej Klubu Sportowego jako organizacji pożytku
publicznego.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu Sportowego jest prowadzenie działalności
usługowej i handlowej w zakresie:

1) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD
81.10.Z;

2) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD
81.21.Z;

3) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z;
4) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD

81.30.Z;
5) oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i

wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, odwadnianie terenu
budowy - PKD 43.12.Z;
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6) wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i
zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych – PKD 43.31.Z;

7) zakładanie stolarki budowlanej – PKD  43.32.Z;
8) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z;
9) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z ;
10) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z;
11) pokrywanie dachów i instalowanie rynien i rur spustowych – PKD 43.91.Z;
12) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

(zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych; specjalistyczne
roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania
specjalnego sprzętu np. prac na wysokościach) – PKD 43.99.Z;

13) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
14) zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD  38.12.Z ;
15) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z
16) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z
17) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
18) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z ;
19) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z ;
20) wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z ; „
21) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych PKD 46.13.Z
22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z
23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych PKD 46.16.Z
24) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów PKD 46.18.Z
25) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD
46.19.Z
26) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 46.34.A
27) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD 46.41.Z

§ 6
1. Barwami Klubu Sportowego są kolory: czerwony - żółty - zielony.
539049576. Godłem Klubu Sportowego jest tarcza z promieniście biegnącymi pionowo

barwami, na których umieszczone są litery BKS, od dołu zwieńczone kołem zębatym z
napisem „1922” - jako roku założenia Klubu i nazwą jego siedziby Bielsko-Biała.

3. Wzór barw i godła stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 7
Klub Sportowy używa pieczęci z napisem „Bialski Klub Sportowy „Stal” Bielsko-Biała”.

§ 8
Klub Sportowy współdziała z samorządem terytorialnym mieszkańców.
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II. CELE I METODY DZIAŁANIA KLUBU SPORTOWEGO

§ 9
Celami działania Klubu Sportowego są:
1. Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury

fizycznej i sportu wyczynowego.
2. Objęcie zajęciami sportowymi jak największej ilości Członków Klubu, a szczególnie

młodzieży.
3. Wychowanie Członków Klubu w duchu patriotycznym oraz poszanowania i przywiązania

do Klubu i barw klubowych.
4. Poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - w szczególności

rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Edukacja i wychowanie.
7. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 10
Cele określone w § 9 Klub Sportowy realizuje poprzez:
1. Powoływanie sekcji sportowych, zespołów ćwiczących i grup zainteresowań o profilu

rekreacyjno - sportowym.
539048120. Organizowanie szkolenia sportowego i stwarzanie warunków do doskonalenia

umiejętności
instruktorów i trenerów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

539048121. Zapewnienie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi krajowymi i
zagranicznymi.

539048122. Tworzenie niezbędnych warunków zespołom sportowym Klubu, uczestniczącym
w rozgrywkach sportowych.

539048123. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, branie udziału w zawodach i
imprezach innych organizacji sportowych oraz inicjowanie współzawodnictwa sportowego
dla osiągania jak najlepszych wyników.

539048124. Oddziaływanie wychowawcze na członków Klubu Sportowego i kontroli
przestrzegania przez nich Statutu, uchwał władz Klubu Sportowego, regulaminów,
zarządzeń oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.

539048125. Zapewnienie zawodnikom sportowej opieki lekarskiej.
539048126. Rozwijanie współpracy ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi w zakresie

sportu i wychowania fizycznego.
539048127. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w

rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

10.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających
psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespołów aktywności społecznej
zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

11.Działania na  rzecz  kształtowania  właściwych postaw  i  zachowań  sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

12.Przeznaczanie całego dochodu na działalność statutową.
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§ 10 1

1. Oprócz działalności, o której mowa w § 10 pkt.9 Klub, jako organizacja pozarządowa
prowadzi działalność pożytku publicznego.

2. Statutowa działalność Klubu obejmująca działalność pożytku publicznego jest
prowadzona zarówno, jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Zakres
prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określa
Zarząd Klubu.

3. W sprawach działalności pożytku publicznego nieuregulowanych niniejszym statutem
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (j.t.Dz.U. z 2010 Nr 34, poz.1536).

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 11
Klub Sportowy zrzesza członków:

1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele realizowane
przez Klub Sportowy, która złoży pisemną deklarację wstępującego do Klubu i uiści
wpisowe.

2. Członkiem Klubu Sportowego na zasadach przyjętych w niniejszym statucie oraz
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich mogą zostać cudzoziemcy, bez
względu na miejsce zamieszkania.

3. Przyjęcia w poczet członków Klubu Sportowego dokonuje Zarząd.
4. Potwierdzeniem ustanowienia członkostwa jest otrzymanie legitymacji klubowej.
5. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Klubu Sportowego może odmówić przyjęcia

w poczet członków. Od tej decyzji zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego
Zebrania Członków.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu Sportowego z głosem stanowiącym oraz

czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3
Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,

539048232. Uczestniczenia w działalności Klubu Sportowego, wnoszenie uwag, postulatów i
wniosków co do jego działalności. Każdy postulat i wniosek musi być zarejestrowany a
odpowiedź udzielona zainteresowanemu w terminie przewidzianym w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego,

539048233. Korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu
Sportowego wg regulaminów uchwalonych przez Zarząd Klubu Sportowego,
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4. Noszenie odznaki organizacyjnej Klubu Sportowego.

§ 14
Członkowie Klubu Sportowego obowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów na jego podstawie wydanych oraz

stosowania się do uchwał władz Klubu Sportowego i zarządzeń Dyrektora Klubu.
2. Godnego reprezentowania Klubu Sportowego.
3. Poszanowania majątku Klubu Sportowego i dbania o powierzony sprzęt.
4. Opłacania minimalnej rocznej składki członkowskiej.
5. Przestrzegania praw i obowiązków określonych w regulaminach polskich związków

sportowych oraz powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących sportu i kultury
fizycznej oraz Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 15
1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu Sportowego,
b) wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Klubu Sportowego w przypadku naruszenia

postanowień niniejszego Statutu, popełnienia przestępstwa lub innej szkodliwej
działalności skierowanej przeciwko Klubowi Sportowemu,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
kreślenia uchwałą Zarządu Klubu Sportowego w związku z nie opłacaniem składki
członkowskiej w terminie wyznaczonym,

d) śmierci członka Klubu Sportowego,
e) rozwiązania się Klubu Sportowego.

2. Wykluczeni i skreśleni z Klubu Sportowego mają prawo do odwołania do Walnego Zebrania
Członków o przywrócenie praw członkowskich w terminie 30 dni od daty otrzymania
uchwały.

539049296. Osoba, która przestała być członkiem Klubu Sportowego zobowiązana jest oddać
legitymację
klubową, zwrócić wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec Klubu
Sportowego.

539049297. Wykluczeni z Klubu Sportowego nie mogą nabyć po raz drugi jego członkostwa
chyba, że
o jego przywróceniu zdecyduje Walne Zebranie.

539049298. Skreśleni z listy członków Klubu Sportowego mogą ponownie nabyć członkostwo
po upływie 2 lat od uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu.

§ 16
1. Członkami wspierającymi Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne i prawne

zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.
539049352. Przyjęcia w poczet członków wspierających następują na podstawie zgłoszenia

przyjętego przez Zarząd Klubu Sportowego.

§ 17
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
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1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnym
Zebraniu Klubu Sportowego z głosem doradczym,

539048400) zgłaszania propozycji i wniosku wobec władz Klubu,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) udzielenie pomocy Klubowi Sportowemu w realizacji jego statutowych zadań,
2) regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie
pomocy materialnej i finansowej Klubowi Sportowemu
3)przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 18
1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju

i działalności Klubu Sportowego.
539049464. Godność Członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek

Zarządu Klubu.
3. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego.
4. Do obowiązków członków honorowych Klubu należy przestrzeganie Statutu.
5. Członkowie honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

IV. WŁADZE KLUBU SPORTOWEGO

§ 19
1. Władzami Klubu Sportowego są:

1) Walne Zebranie Członków (Delegatów)
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 (sto) osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w sekcjach
sportowych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu
nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów z uwzględnieniem korekt w proporcji, o której
mowa w pkt.2 niniejszego paragrafu w zależności od parzystej lub nieparzystej liczby
członków sekcji określi regulamin uchwalany przez Zarząd, po zaopiniowaniu przez
sekcje sportowe.

4. Kadencja wszystkich władz Klubu Sportowego trwa cztery lata.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW:

§ 20
1. Najwyższą władzą w Klubie Sportowym jest Walne Zebranie Członków ( Delegatów).
2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) udział z głosem stanowiącym biorą członkowie

zwyczajni i honorowi ( a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów- delegaci) a
pozostałe zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.



8

3. Walne Zebranie Członków ( Delegatów) zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, a
sprawozdawczo-wyborcze, co cztery lata.

4. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) musi być zwołane w terminie 30 dni

od dnia otrzymania:
1) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) Uchwały Zarządu Klubu
3) pisemnego żądania, co najmniej 1/3 członków Klubu Sportowego skierowanego do

Zarządu Klubu.
6. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Zarząd podaje do publicznej

wiadomości, co najmniej dwa tygodnie przed terminem, w sposób ustalony przez Statut.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków ( Delegatów) jest prawomocne przy obecności, co najmniej ½

członków klubu (delegatów) uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. O ile
w tym terminie nie uzyskano wymaganej obecności Walne Zebranie Członków ( Delegatów)
odbywa się w drugim terminie, tj. po upływie 30 minut od pierwszego terminu, bez względu
na liczbę uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów,
za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 46 Statutu.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, regulaminu wyboru Zarządu Klubu i Komisji

Rewizyjnej.
1. Udzielenie absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz złożonej przez

Zarząd informacji za okres działalności.
2. Dokonanie wyboru Zarządu Klubu Sportowego i Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji

oraz w przypadku konieczności uzupełnienia składu tych organów w przypadku braku
możliwości zastosowania kooptacji, o której mowa w § 24 ust.4 i § 30 ust.5 Statutu.

4. Uchwalenie programu działania Klubu Sportowego na okres do następnego Walnego
Zebrania Członków (Delegatów).

5. Nadawanie i pozbawianie godności honorowego Prezesa Klubu oraz Honorowego Członka
Klubu na wniosek Zarządu Klubu

6. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu Sportowego oraz sekcji
sportowych.

7. Rozpatrywanie odwołań od wykluczenia i skreślenia członków z Klubu Sportowego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu Sportowego do innych stowarzyszeń

sportowych oraz uchwał w sprawie tworzenia, przystępowania do spółek prawa handlowego
i  innych podmiotów  , a także ich rozwiązywania i występowania  z nich .

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości.
10. Rozpatrywanie innych spraw dotyczących funkcjonowania i działalności Klubu Sportowego.

B. ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO:

§ 23
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W okresie między Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) Zarząd Klubu Sportowego pełni
władzę w Klubie Sportowym.

§ 24
1. Zarząd składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres wspólnej

czteroletniej kadencji.  Członkowie Zarządu są wybierani w co najmniej w 2/3 spośród
Delegatów (a jeśli z powodu liczby członków nie są powołani Delegaci, spośród członków
zwyczajnych lub honorowych), a co najwyżej 1/3 spoza ich grona.

2. Jeżeli na Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 1, nie obsadzono wszystkich
dopuszczalnych miejsc w Zarządzie, dopuszczalne jest uzupełnienie Zarządu przez Walne
Zebranie
w toku kadencji.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym. Kandydat do
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi wyrazić zgodę na kandydowanie osobiście lub na
piśmie oraz nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. W sytuacji, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji w stosunku do
liczby członków powołanych przez Walne Zebranie, uzupełnienie jego składu może nastąpić
drodze kooptacji dokonanej przez Zarząd. W trybie kooptacji w trakcie kadencji można
powołać nie więcej niż dwie osoby. O kooptacji Zarząd informuje na najbliższym Walnym
Zebraniu.

§ 25
1. Zarząd Klubu Sportowego wybiera spośród siebie:

1) Prezesa,
2) dwóch Wiceprezesów,

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd powołuje swoje Prezydium, w skład, którego wchodzą
osoby wymienione w ust. 1., a mogą wchodzić inni członkowie Zarządu.

§ 26
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków. W razie równowagi przeważa głos Prezesa. Oświadczenie woli w
imieniu Klubu składa Prezes i jeden Wiceprezes lub dwóch Wiceprezesów.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w kwartale. Zebranie
zwołuje Prezes  Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
3.Za zgodą Zarządu w jego posiedzeniach mogą uczestniczyć przedstawiciele sekcji i inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

(Delegatów).
1. Podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w tym także

Nadzwyczajnego.
3. Reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
4. Uchwalanie planów działania oraz planów finansowych.
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich na dany rok kalendarzowy a także terminu ich
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regulowania. Uchwałę w tej sprawie Zarząd podejmuje najpóźniej do 31 grudnia roku
poprzedzającego.

6. Podejmowanie uchwały w sprawie zbywania i nabywania środków trwałych (ruchomości).
7. Ukierunkowanie, nadzór i ocena działalności administracji Klubu Sportowego i sekcji

sportowych.
8. Uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
9. Powołanie (przekazanie) sekcji sportowych.
10. Przyjmowanie członków Klubu Sportowego.
11. Udzielenie wyróżnień, nagród i kar członkom Klubu Sportowego oraz podejmowanie

uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków.
536895744. Nadawanie wyróżnienia „Zasłużony dla BKS „Stal” osobom fizycznym,

prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
13. Powołanie komisji problemowych wg potrzeb działalności Klubu Sportowego.
14. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sekcjach sportowych.
15. Tworzenie, przekształcanie, likwidacja podmiotów gospodarczych realizujących cele

Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Załatwianie innych spraw niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
18. Ustalanie zakresu prowadzonej przez Klub działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku

publicznego.
19. Wykonywanie praw Klubu z akcji lub udziałów w innych podmiotach.
20. Zawieranie umów, dotyczących nieruchomości, przy czym umowa zbycia i nabycia
nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.
21. Zaciąganie zobowiązań do kwoty stanowiącej równowartość 600 000 EURO.

C. KOMISJA REWIZYJNA:

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego składu Przewodniczącego oraz jego zastępcę.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

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

6. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród osób uczestniczących, jako
Członek (Delegat) w Walnym Zebraniu, na którym dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na
obowiązującą kadencję, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W trybie
tym można powołać nie więcej niż jedną osobę.

§ 31
Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu

Sportowego ze szczególnym uwzględnieniem:
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1) gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności
działania,

2) zgodności działania władz ze Statutem i programem działania Klubu Sportowego.
2. Wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień

oraz usunięcia nieprawidłowości.
67108864. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i

wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
67108865. Dla zbadania spraw problemowych Komisja Rewizyjna może powoływać

biegłych rzeczoznawców, przy czym umowy podlegają wcześniej zatwierdzeniu przez
Zarząd.

§ 32
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji Rewizyjnej
ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

V. SEKCJE  KLUBU  SPORTOWEGO

§ 33
Podstawowymi ogniwami szkolenia i uprawiania sportu przez członków Klubu Sportowego są
sekcje sportowe.

§ 34
Członkami sekcji sportowych są członkowie Klubu Sportowego wpisani do rejestru sekcji.

§ 35
W ramach sekcji mogą funkcjonować zespoły, drużyny i grupy ćwiczących.

§ 36
251658337. Sekcją kieruje Zarząd liczący 3 do 5 członków, wybrany przez jej członków na

okres kadencji.
251658338. Zebrania sprawozdawczo - wyborcze w sekcjach odbywają się, co najmniej 30 dni

przed
Walnym Zebraniem Członków (Delegatów).

§ 36
W Klubie mogą zostać powołane sekcje Klubu Sportowego. Zarząd uchwala regulamin
funkcjonowania sekcji.

§ 37
Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy:
1. Kierowanie działalnością sekcji.
2. Opracowanie preliminarza sekcji.
3. Współpracowanie z Dyrektorem Klubu Sportowego.
4. Składanie okresowych sprawozdań z działalności sekcji przed Zarządem Klubu Sportowego.
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5. Opiniowanie i składanie wniosków dotyczących pracy trenerów i instruktorów.
6. Współpracowanie z radą zawodniczą drużyn.
7. Prowadzenie rejestru członków sekcji.

§ 38
1. Sekcje sportowe działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu

Sportowego. Zarząd sekcji może wnioskować o wniesienie własnej sprawy pod obrady
Zarządu Klubu Sportowego i uczestniczenia w jego posiedzeniach.

VI. WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 39
1. Za wzorowe wykonywanie zadań, przyczynienie się do sukcesów sportowych i

organizacyjnych Klubu Sportowego, aktywną pracę nad rozwojem sportu i kultury fizycznej
oraz szczególne osiągnięcia sportowe, członek Klubu Sportowego może być wyróżniony:

1) pochwałą,
2) dyplomem uznania,
3) nagrodą,
4) odznaką honorową, okolicznościową, związkową, resortową itp.,
5) medalem lub odznaczeniem.

2. Aktualnych i byłych członków Klubu można wyróżnić nadaniem godności Członka
Honorowego.

0. Osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej
zasłużonym dla Klubu i wspierającym jego działalność może być nadane wyróżnienie
Zasłużony dla BKS „Stal”.

§ 40
1. Za niestosowanie się do Statutu, regulaminu, uchwał Zarządu, członek Klubu Sportowego

może być ukarany:
a) upomnieniem,
b) naganą,
c) naganą z ostrzeżeniem,
d) wykluczeniem z szeregów klubu.

2. Kary wymienione w ust.1. wymierza Zarząd Klubu Sportowego.
3. Od uchwały Zarządu Klubu Sportowego o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego

Zebrania Członków.

VII. MAJATEK  KLUBU SPORTOWEGO

§ 41
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1.  Majątek Klubu Sportowego stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Majątkiem Klubu Sportowego zarządza Zarząd Klubu Sportowego zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§ 42
1. Na majątek Klubu składają się: wpisowe i składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy,

dochody powstałe z ofiarności publicznej, dochody z udostępnienia w szczególności przez
najem i dzierżawę majątku pozostającego we władaniu Klubu, sponsoringu, a także dochody
z własnej działalności gospodarczej oraz z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Klub Sportowy prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu Sportowego służy do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.  Klub Sportowy może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 43
1. Członkowie Klubu wnoszą składki członkowskie, w wysokości uchwalonej co roku przez

Zarząd, który w regulaminie określa zasady wnoszenia składek członkowskich.
2. W losowych przypadkach, na wniosek członka Klubu, Zarząd może go zwolnić od

wnoszenia składki, na czas ściśle określony.

§ 44
W razie powołania przez Zarząd Dyrektora Klubu jest on upoważniony do dokonywania
czynności prawnych na zasadzie pełnomocnictwa w zakresie ustalonym przez Zarząd w jego
uchwale.

VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU SPORTOWEGO

§ 45
1. Klub Sportowy może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. W razie rozwiązania Klubu własną uchwałą likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu

chyba, że ostatnie Walne Zebranie Członków postanowi inaczej. W tym przypadku majątek
Klubu rozwiązanego przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania
Członków.

0. Jeżeli Klub zostanie rozwiązany prawomocną decyzją organu rejestracyjnego, to o sposobie
likwidacji klubu i rozporządzeniu jego majątkiem orzeka ten organ, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

1. O podjętej uchwale własnej w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego Zarząd powiadamia
organ rejestracyjny.

§ 46
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązaniu Klubu Sportowego i przeznaczenia jego

majątku podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów obecnych.

§ 461

Zabrania się:
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1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem BKS „STAL” na rzecz
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania majątku BKS „STAL” 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,

3) wykorzystywania majątku BKS „STAL” na rzecz jego 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,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie BKS
„STAL”, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47
1. Za dostateczny tryb zawiadamiający członków Klubu Sportowego uważa się ogłoszenie

wiadomości na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Klubu. Tryb ten
dotyczy również zawiadomienia o Walnym Zebraniu.

0. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może postanowić o dodatkowym trybie
zawiadamiania swoich członków.

§ 48
W razie wątpliwości w zapisach niniejszego Statutu prawo jego interpretacji posiada Zarząd lub
Walne Zebranie Członków (Delegatów).

Niniejszy jednolity tekst Statutu został uchwalony w oparciu o Uchwałę Walnego Zebrania
Sprawozdawczego Delegatów Bialskiego Klubu Sportowego Stal Bielsko-Biała w dniu
29.09.2020 roku.

Prezes Klubu Zbigniew Garbacz …………………………………
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Wiceprezes Klubu Tomasz Chmielniak …………………………………

Wiceprezes Klubu Grzegorz Stanowski …………………………………


