Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu Statutu „Klubem” nosi nazwę: Żeński Klub
Koszykarski „Olimpia” Wodzisław Śląski w Wodzisławiu , w skrócie ŻKK „Olimpia”
Wodzisław Śl.
§2
Klub jest organizacją społeczną. ma charakter Klubu ogólnomiejskiego.
Prowadzi działalność w zakresie koszykówki kobiet.
§3
Terenem działania Klubu jest miasto Wodzisław Śląski.
§4
Siedzibą Klubu jest miasto Wodzisław Śląski.
§5
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§6
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”
oraz z własnym statutem.
2. Klub jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r
o działalności pożytku publicznego ( Dz. U nr 96 / 873 ).
§7
Godłem Klubu jest piłka do koszykówki z umieszczonym na niej napisem „Olimpia”
Wodzisław Śląski oraz napisem na obwodzie Żeński Klub Koszykarski.
Barwami Klubu jest kolor zielony.
§8
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cel i środki działania.
§9
Celem Klubu, jako organizacji społecznej, jest propagowanie i organizowanie kultury
fizycznej i sportu swoim członkom i mieszkańcom miasta.
§ 10
Dla osiągnięcia tego celu Klub:
1. Organizuje zespoły koszykówki kobiet.
2. Organizuje szkolenia sportowe w formie treningów, kursów i innych zajęć.
3. Organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach
organizowanych przez powołane do tego organizacje.
4. Prowadzi pracę wychowawczą i działalność kulturalno-oświatową wśród swoich członków.
5. Zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a. odpowiednią kadrę trenerską.
b. materiały szkoleniowe ( biuletyny, filmy itp. ).

c. urządzenia sportowe i sprzęt.
d. odpowiednie środki finansowe
6. Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz organizuje spotkania
towarzyskie dla swoich członków i sympatyków.
§ 11
1.W celu zabezpieczenia potrzebnych środków finansowych dla podstawowej działalności
określonej w § 10, Klub prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.
a). 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
b). 93.12.Z Działalność klubów sportowych.
c). 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
d). 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
e). 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
f). 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
g). 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
h). 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
i). 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
j). 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Wszystkie uzyskane dochody muszą być przeznaczone na działalność statutową.
2. Korzystanie ze statutowej działalności Klubu jest odpłatne.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. honorowych.
2. wspierających.
3. zwyczajnych.
§ 13
Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu,
na wniosek Zarządu Klubu - osobom, które wykazały się wybitnymi zasługami w pracy dla
dobra Klubu. Członkowie honorowi mają pełne prawa i obowiązki członków zwyczajnych
prócz płacenia składek i wpisowego.
§ 14
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
§ 15
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. zgłaszanie wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 16
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 7 roku życia, która
złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniem określonym w art.3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
2. zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. opłacanie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 19
Członkostwo w klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu.
b. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
3. działanie na szkodę Klubu.
4. rozwiązanie się Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 20
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna
§ 21
Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.
Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego
Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 22
Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a. z własnej inicjatywy
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na wniosek 1/3 ogółu członków
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 23
Zadania Walnego Zebrania:
1. Dokonuje wyboru władz Klubu.
2. Uchwala programy sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
3. Rozpatruje i przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
5. Uchwala zmiany w statucie Klubu
6. Podejmuje decyzję o likwidacji Klubu.
7. Nadaje tytuł honorowego członka Klubu.
8. Rozpatruje i rozstrzyga inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zebrania.
Postanowienia Walnego Zebrania Klubu są prawomocne w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez
względu na ilość obecnych.
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd.
§ 24
Zarząd Klubu:
1. Zarząd składa się z 5 do 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,
którzy spośród siebie wybierają Prezesa i 2 Wiceprezesów.

2. W skład Zarządu wchodzą automatycznie kierownicy poszczególnych zespołów.
3. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu.
§ 25
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5. przyjmowanie i skreślanie członków.
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
6. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
7. ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. angażowanie i zwalnianie pracowników Klubu oraz ustalanie wysokości ich
wynagrodzenia.
9. zwoływanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego po upływie 2 letniej kadencji
Zarządu Klubu.
W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi i jego
zastępcom.
§ 26
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja składa się z 3 do 5 członków, przy czym członkowie Komisji:
a ) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b ) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
c ) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone art. 8 pkt. 8 ustawy z
dnia 3.03.2000 r.
2. Komisja jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji należy:
a. przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
d. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć.
§ 27
1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków i działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu
w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 28
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba
członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary.
§ 29
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Tryb ich przyznawania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§ 30
1. Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzania kar za naruszenie postanowień statutu.
Regulamin kar uchwala Walne Zebranie Klubu.
2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni do Walnego
Zebrania Klubu .
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział VI
Majątek i fundusze klubu.
§ 31
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. składki członkowskie
b. darowizny i zapisy
c. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zaleconej Klubowi.
d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.
e. dochody z majątku.
f. dochody z działalności gospodarczej.
g. inne wpływy
3. Władzom Klubu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
których mowa w art.3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich ”.
§ 32
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy jednej osoby spośród następujących:
Prezesa, Wiceprezesów, dwóch upoważnionych członków Zarządu.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 33
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 34
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu
podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 35
Klub może być członkiem związków sportowych, o przystąpieniu decyzję podejmuje
Zarząd Klubu.
§ 36
Działalność Klubu odbywa się zgodnie ze schematem organizacyjnym zatwierdzonym przez
Zarząd Klubu.

STATUT
Żeńskiego Klubu Koszykarskiego
„OLIMPIA”
Wodzisław Śląski

Rok założenia 1999

Zmiany wprowadzone w Statucie
Żeńskiego Klubu Koszykarskiego „Olimpia” Wodzisław Śląski.

- dnia 25.04.2003 r. Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu
w § 32 w miejsce „wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących”
wprowadzono „ wymagany jest podpis jednej osoby spośród następujących”.
- dnia 20.02.2004 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Klubu
w § 6 wprowadzono pkt.1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą
„Prawo o stowarzyszeniach” oraz z własnym statutem oraz pkt.2. Klub jest
organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego ( Dz. U nr 96 / 873 ).
w § 11 dopisano „ oraz reklamy ” i dopisano nowe zdanie „ Wszystkie uzyskane dochody
muszą być przeznaczone na działalność statutową”.
w § 26 w pkt. 1 dopisano po słowie członków „ , przy czym członkowie Komisji:

a ) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b ) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
c ) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia
3.03.2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”
w § 31 wprowadzono pkt.3 „Władzom Klubu zabrania się:
a ) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b ) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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.
c ) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
których mowa w art.3 ust. 3,
d ) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich ”.
- dnia 16.07.2004 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Klubu
w § 11 wprowadzono pkt. 1 z dotychczasowym zapisem oraz dopisano pkt. 2 „Korzystanie ze
statutowej działalności Klubu jest nieodpłatne.
w § 16 wykreślono „zapłaci wpisowe”
- dnia 10.08. 2004 Uchwałą Zarządu Klubu
w§ 11 wprowadzono pkt. 1 w miejsce „Klub prowadzi” wpisano „Klub może prowadzić”,
w pkt. 2 dopisać „w zakresie pozostałej działalności związanej ze sportem (wg PKD 9262Z).

