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S T A T U T 
ROBOTNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO „OK ĘCIE” 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Robotniczy Klub Sportowy „Okęcie”, w skrócie RKS „Okęcie”, zwane 
w dalszej treści Klubem. 
 

§ 2 
Klub jest powszechną organizacją powołaną do rozwoju wychowania fizycznego i sportu. 
 

§ 3 
1. Siedzibą władz Klubu jest miasto stołeczne Warszawa. 
2. Klub prowadzi działalność na obszarze m. st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego. 
3. Czas trwania Klubu jest nieoznaczony. 

§ 4 
Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną. 
 

§ 5 
Klub moŜe być członkiem innych organizacji sportowych. 
 

§ 6 
1. Klub jest dobrowolną, samorządną organizacją sportową i opiera swoją działalność na pracy 

społecznej ogółu członków.  Do prowadzenia swych spraw Klub moŜe zatrudniać pracowników. 
2. Określona w statucie działalność Klubu, stanowiąca działalność poŜytku publicznego, moŜe być 

prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie. 
3. Odpłatna działalność poŜytku publicznego jest działalnością za którą Klub pobiera 

wynagrodzenie. Cały dochód z niej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.  
 
 

§ 7 
1.  Godłem Klubu jest wrysowany w koło stylizowany ptak w locie. 
2.  Barwami Klubu jest kolor biały i niebieski (ciemno-niebieski). 
 
 

§ 8 
Klub moŜe posiadać odznaki organizacyjne oraz uŜywać pieczęci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Wzory ich ustala Zarząd Klubu. 
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Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 9 

Celem Klubu jest: 
      1)  propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności  

Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy i przyległych do niej rejonów, 
      2)    stałe podnoszenie poziomu sportu i rekreacji w oparciu o działające sekcje, 
      3)    udział w lokalnym i ogólnopolskim Ŝyciu sportowym. 

 
§ 10 

Klub realizuje swoje cele przez : 
1) organizowanie sekcji sportowych, 
2) organizowanie imprez w zakresie rekreacji fizycznej, 
3) szkolenie zawodników oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
4) udział zawodników w imprezach i zawodach organizowanych przez inne Stowarzyszenia              

i powołane do tego celu instytucje, 
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru członków Klubu poprzez sport, 
6) organizowanie róŜnych form działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, 
7) tworzenie odpowiednich warunków uprawiania wychowania fizycznego i sportu przez 

zapewnienie kadry szkoleniowej, opieki lekarskiej, właściwych urządzeń sportowych                  
i materiałów szkoleniowych, 

8) prowadzenie świetlicy dla członków Klubu i jego sympatyków, 
9) budowanie i wyposaŜanie obiektów sportowych oraz ich administrowanie i eksploatację, 
10) prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej z młodzieŜą i współdziałanie ze szkołami, 
11) prowadzenie, na zasadach określonych przepisami, działalności gospodarczej,  słuŜącej 

pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych. 
 
 
 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 

§ 11 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) rzeczywistych, 
2) uczestników, 
3) wspierających, 
4) honorowych. 
 

§ 12 
Członkiem rzeczywistym moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została przyjęta 
przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. 
 

§ 13 
Członkowie rzeczywiści mają prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru władz Klubu oraz uczestnictwa z głosem stanowiącym                      
w Walnym Zebraniu Członków Klubu, 
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2) korzystania ze sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych na warunkach określonych 
regulaminem Klubu, 

3) reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

4) noszenia odznak i ubiorów sportowych w barwach Klubu, 
5) korzystania z ulgowego lub bezpłatnego wstępu na zawody i imprezy organizowane przez 

Klub, na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu, 
6) wyróŜnień dyplomami i nagrodami za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz 

aktywny udział w pracach Klubu.  
 

 
§ 14 

1.  Członkiem uczestnikiem moŜe być osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, o ile została 
przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, za zgodą rodziców lub prawnych 
opiekunów, 

2.  Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków rzeczywistych z tym, Ŝe nie 
przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze ani głos stanowiący na Walnym Zebraniu 
Członków Klubu. 

 
§ 15 

1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie  
finansowe lub rzeczowe na rzecz Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta 
przez Zarząd Klubu. 

2.   Członek wspierający – osoba prawna, działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela. 
3. Członek wspierający ma wszelkie prawa członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego                   

i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.       
 

§ 16 
1. Osobom szczególnie zasłuŜonym dla Klubu godność Członka Honorowego nadaje Walne 

Zebranie Członków Klubu. 
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego               

i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków Klubu             
i ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Czynne i bierne prawo 
wyborcze oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków Klubu przysługują jednak tym 
Członkom Honorowym, którzy posiadali uprzednio status członka rzeczywistego Klubu.  

3. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu. 
 

§ 17 
Do obowiązków członków Klubu naleŜy: 

1) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał władz Klubu, 
2) aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu, 
3) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu, 
4) ochrona własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członków i zwalczanie 

przejawów marnotrawstwa, 
5) zachowanie postawy godnej członka Klubu i sportowca polskiego, 
6) przestrzeganie zasad fair play. 

§ 18 
1.  Członkostwo członków rzeczywistych i uczestników oraz członków wspierających, będących 

osobami fizycznymi, ustaje na skutek: 
        1)  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, 
        2)  skreślenia przez Zarząd Klubu z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich 

przez okres sześciu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia, 
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        3)  wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego za działalność na szkodę Klubu 
oraz na skutek popełnienia czynu niegodnego członka Klubu, 

        4) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę 
dodatkową utraty praw honorowych i obywatelskich. 

2.   Członkowie wykluczeni mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. 

3.   Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków wykluczony członek zostaje 
zawieszony w prawach członkowskich. 

 
§ 19 

Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego ustaje na skutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, 
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu w przypadku działalności na szkodę 

Klubu lub całkowitego zaprzestania wspierania finansowego i rzeczowego. 
 
 

§ 20 
1.  W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu na członków mogą być 

nakładane kary, określone w dalszej części Statutu. 
2. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji zadań statutowych mogą otrzymywać 

wyróŜnienia i nagrody. 
3.  Rodzaje wyróŜnień i nagród ustala Zarząd Klubu w stosownym regulaminie zatwierdzonym 

przez Walne Zebranie Członków Klubu. 
 
 
 

Rozdział IV 
                                                    Władze Klubu 

 
 

§ 21 
1.  Władzami Klubu są: 
      1)  Walne Zebranie Członków Klubu, 
      2)   Zarząd Klubu, 
      3)   Komisja Rewizyjna, 
      4)   Sąd KoleŜeński. 
2.  Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się, w zaleŜności                   

od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, w głosowaniu jawnym lub tajnym, według 
zatwierdzonego regulaminu obrad. 

3.   Członkowie władz Klubu pełnią swą funkcję społecznie, nie przysługuje im wynagrodzenie  ani 
zwrot kosztów. 

4.  JeŜeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz 
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich waŜności wymagana jest obecność             
co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. 
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Walne Zebranie Członków Klubu  
 

§ 22 
1.  Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyŜszą władzą Klubu i moŜe być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 
2.   W trakcie trwania kadencji władz Klubu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa 

się jako sprawozdawcze raz na rok a jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata. 
 

§ 23 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu naleŜy: 

1) uchwalanie ogólnych kierunków działalności organizacyjno-merytorycznej i finansowej 
Klubu, 

2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego, 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego, 

4) udzielanie ustępującemu Zarządowi Klubu absolutorium - na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego i Zarządu Klubu, 
6) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego oraz 

regulaminu Walnego Zebrania Członków, 
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu i rozwiązania się Klubu, 
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu lub członków, 

a dotyczących działalności Klubu, niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących uszczuplenia majątku Klubu, jeśli 

jednorazowa kwota transakcji przekracza kwotę stu tysięcy złotych lub jej równowartość w 
innych walutach.  

 
§ 24 

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na ilość 
obecnych w drugim terminie, o ile był on podany w zawiadomieniu. 

 
§ 25 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd Klubu 
zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków na piśmie, nie później niŜ 14 dni przed 
terminem zebrania. 

 
§ 26 

1.  W Walnym  Zebraniu Członków Klubu, z głosem stanowiącym, udział biorą: 
       1) członkowie rzeczywiści, 
       2) członkowie honorowi, o ile posiadali uprzednio status członków rzeczywistych. 
2.  W Walnym  Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 
        1) członkowie wspierający – osoby fizyczne oraz przedstawiciele członków wspierających – 

osób prawnych, 
        2) osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. 

 
§ 27 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu 
       1) z własnej inicjatywy, 
       2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
       3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu członków rzeczywistych. 
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu najpóźniej              
w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. 

3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy,  dla których zostało zwołane. 
 
 
 

Zarząd Klubu 
 

§ 28 
1.   Zarząd Klubu składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa, 2-3 wiceprezesów i skarbnika. 
2.   Skład liczbowy Zarządu Klubu na daną kadencję uchwala Walne Zebranie Członków Klubu. 
3.  Szczegółowy tryb działalności Zarządu Klubu określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zebranie Członków Klubu. 
4. Na pierwszym swoim posiedzeniu Zarząd Klubu wybiera spośród swoich członków   

wiceprezesów i skarbnika. 
5.  W razie powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji, organowi temu przysługuje 

prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków 
Zarządu pochodzących z wyboru.   

 
§ 29 

Do kompetencji Zarządu Klubu naleŜy: 
1) kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie ze Statutem, 
2) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków Klubu, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu, 
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
5) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków 

w oparciu o obowiązujące przepisy, 
6) uchwalanie wytycznych działania dla poszczególnych sekcji sportowych, 
7) zatwierdzanie planów działania sekcji sportowych oraz ich budŜetów, 
8) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych a takŜe stałych i doraźnych komisji 

problemowych o charakterze doradczym oraz określenie ich zadań i zasad działania, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach przynaleŜności Klubu do związków sportowych, 
10) przyjmowanie i skreślanie członków oraz ich wykluczanie,  
11) udzielanie wyróŜnień, 
12) kierowanie spraw do Sądu KoleŜeńskiego w trybie przewidzianym regulaminem Sądu, 
13) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu i prowadzenie spraw pracowniczych, 
14) kierowanie działalnością gospodarczą Klubu, 
15) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
16) ustalanie wzorów odznak organizacyjnych i uŜywanych pieczęci. 
 

§ 30 
1.   Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ co dwa miesiące. 
2. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności                     

co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.  
3.  W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym - przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Klubu lub upowaŜniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Klubu oraz osoby 
zaproszone przez członków Zarządu.  
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Komisja Rewizyjna Klubu 
 

§ 31 
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. 
2.  Skład liczbowy Komisji Rewizyjnej na daną kadencję uchwala Walne Zebranie Członków. 
3. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zebranie Członków. 
4.  W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby: 

1) będące członkami Zarządu Klubu, 
2) pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu, 
3) związane z Klubem umową o pracę lub inną umową o świadczenie usług, 
4) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków 
Przewodniczącego i jego zastępcę. 

6.  W razie powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej  w trakcie kadencji, organowi temu 
przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 
liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.   

.. 
 

§ 32 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1) kontrola całokształtu działalności Klubu co najmniej raz w roku, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

2) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z kontroli i Ŝądanie wyjaśnień, 
3) występowanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu z wnioskami w przedmiocie 

udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium, 
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Klubu, 
5) udział w zebraniach Zarządu Klubu i poszczególnych sekcji z głosem doradczym. 
 

 
 

Sąd KoleŜeński 
 
 

§ 33 
1.   Sąd KoleŜeński składa się z 3-5 członków. 
2.  Skład liczbowy Sądu KoleŜeńskiego na daną kadencję uchwala Walne Zebranie Członków 

Klubu.   
3. Sąd KoleŜeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie 

Członków. 
4. Na pierwszym swoim posiedzeniu Sąd KoleŜeński wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego i jego zastępcę. 
5.   Sąd KoleŜeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym. 
6.  W razie powstania wakatu w składzie Sądu KoleŜeńskiego w trakcie kadencji, organowi temu 

przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 
liczby członków Sądu KoleŜeńskiego pochodzących z wyboru.   

. 
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§ 34 
Do kompetencji Sądu  KoleŜeńskiego naleŜy: 

1) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Klubu, 
2) nakładanie kar na członków Klubu w przypadku postępowania niezgodnego ze Statutem 

Klubu, uchwałami władz lub jego wewnętrznymi regulaminami.  
 
 

§ 35 
Sąd KoleŜeński moŜe orzekać następujące kary: 

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) wniosek do Zarządu Klubu o wykluczenie. 

 
 

§ 36 
W związku z orzeczeniem Sądu KoleŜeńskiego słuŜy odwołanie do Walnego Zebrania Członków 
Klubu – odwołanie wnosi się w od uchwały Zarządu orzekającej o wykluczeniu członka z Klubu, z 
zachowaniem § 18 ust. 2 Statutu. 

 
 
 
 

Rozdział IV 
                                                        Majątek 

 
 

§ 37 
1.  Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze. 
2.  Cały dochód uzyskany przez Klub przeznaczony jest na realizację celów statutowych. 
3.  Zabrania się: 

1) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku 
małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane              
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 
jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów                           
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób 
trzecich, chyba Ŝe to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,  

4)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 
§ 38 

Na fundusze Klubu składają się: 
1) składki członkowskie, 
2) dotacje, 
3) darowizny, 
4) wpływy z działalności statutowej, 
5) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o stosowne przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 
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§ 39 
Dla waŜności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań finansowych 
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym obowiązkowo Prezesa 
lub Wiceprezesa lub Skarbnika. 

 
 
 
 

Rozdział VI 
Zmiany statutu i rozwiązanie się Klubu 

 
 

§ 40 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

§ 41 
Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu  podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu uprawnionych do głosowania. 
 

 
§ 42 

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się Klubu powinna określić tryb likwidacji 
oraz przeznaczenie jego majątku. 

2. Likwidator, po zakończeniu działalności występuje do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Klubu            
z rejestru. 

 
§ 43 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach. 


