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PREAMBUŁA 

My, członkowie Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, kontynuując nasze bogate, 

oparte na patriotycznych korzeniach, czerpane z wielopokoleniowego dorobku tradycje, 

pozostając w trosce o to, aby sportowcy Towarzystwa godnie reprezentowali  TS „Wisła” 

Kraków w kraju i za granicą, ustanawiamy Statut Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków.  

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1 

Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków, w skrócie TS „Wisła”, jest stowarzyszeniem 

zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sportowców i miłośników sportu. 

§2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1. Towarzystwie – należy przez to rozumieć Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków, 

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Towarzystwa, 

3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa, 

4. Zarządzie Sekcji – należy przez to rozumieć Zarząd kierujący sekcją sportową 

Towarzystwa, 

5. Wspólnocie – należy przez to rozumieć Wspólnotę Białej Gwiazdy. 

§3 

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków. 

3. Towarzystwo może zakładać oddziały i filie. 

4. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może 

prowadzić działalność także poza granicami kraju. 

§4 

1. Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków jest klubem sportowym w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

§5 

Godło Towarzystwa stanowi czerwona tarcza przedzielona niebieskim pasem biegnącym 

skośnie z prawej od góry do lewej strony w dół, na którym pośrodku znajduje się biała 
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pięcioramienna gwiazda. W górnej części tarczy znajduje się napis TS WISŁA, zaś w dolnej 

jej części znajduje się liczba 1906 – oznaczająca rok powstania Towarzystwa. Wzór godła 

stanowi załącznik numer 1 do Statutu. 

§6 

Flaga Towarzystwa ma kształt prostokąta i jest czerwona z niebieskim pasem biegnącym 

skośnie z prawej od góry do lewej strony w dół, na którym pośrodku umieszczona jest biała 

pięcioramienna gwiazda. Wzór flagi stanowi załącznik numer 2 do Statutu. 

§7 

Odznaką organizacyjną jest wizerunek godła Towarzystwa. 

§8 

Godło, flaga i odznaka Towarzystwa podlegają ochronie prawnej. 

 

ROZDZIAŁ II 

MISJA, CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§9 

Misją Towarzystwa jest propagowanie kultury fizycznej w  duchu olimpizmu, atmosferze 

koleżeństwa i współdziałania w pracy nad rozwojem Towarzystwa, Krakowa oraz Polski.  

§10 

1. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 

a) działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej, 

b) aktywność kulturalno-oświatową, 

c) animowanie, promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo w szczególności: 

a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe, w tym sekcje dla osób niepełnosprawnych, 

b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, 

c) organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności obozy szkoleniowe i kursy, 

d) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach innych 

organizacji sportowych, 

e) prowadzi działalność w zakresie sportu dzieci, młodzieży, seniorów oraz sportu 

profesjonalnego, 

f) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, 
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g) zakłada związki sportowe lub przystępuje do związków sportowych, 

h) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, 

i) organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

j) podejmuje działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

k) organizuje i prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych, 

l) wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, 

m) prowadzi szkoły niepubliczne oraz współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli 

i innymi instytucjami, a także współtworzy klasy sportowe, 

n) zapewnia zawodnikom podstawową opiekę sportowo-lekarską, 

o) prowadzi działalność na rzecz: 

- rozwoju sportu masowego i turystyki, 

- bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym 

alkoholizmowi i narkomanii, 

- ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa, 

- aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, 

- popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie obronności państwa, 

- promocji i organizacji wolontariatu, 

- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

- integrowania lokalnej społeczności, 

- kultury i sztuki, 

- dziedzictwa narodowego, 

- ochrony dóbr i tradycji, w tym gromadzi dokumentację szkoleniową i 

historyczno-archiwalną dotyczącą działalności Towarzystwa. 

p) organizuje klubowe życie towarzyskie, 

q) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną, 

r) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, 

s) prowadzi działalność charytatywną, 

t) prowadzi szkolenia, konferencje i sympozja, 

u) udziela pomocy sportowcom, 
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v) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu 

towarowego, 

w) tworzy fundacje lub spółki oraz wnosi udziały do innych podmiotów 

gospodarczych, w tym spółek akcyjnych, 

x) prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska. 

3. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 

kultury fizycznej, sportu, rekreacji, opieki sportowo-lekarskiej 

4. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§11 

1. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna. Osoby, które nie ukończyły 18 lat 

mogą być członkami Towarzystwa za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 

3. Przyjęcie członka zwyczajnego do Towarzystwa następuje na podstawie prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej przez niego lub jego przedstawicieli ustawowych deklaracji, 

zatwierdzonej przez Zarząd. 

4. Zarząd upoważnia jednego lub więcej członków Zarządu do podejmowania decyzji o 

przyjęciu do Towarzystwa. 

5. Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka zwyczajnego do Towarzystwa 

następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Upoważniony członek 

Zarządu może odmówić przyjęcia kandydata na członka Towarzystwa wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach, gdy przyjęcie kandydata mogłoby naruszyć dobre imię 

lub interes Towarzystwa. W takim przypadku przysługuje odwołanie do Zarządu w 

terminie 30 dni. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

6. Członkiem wspierającym, zwanym na potrzeby Statutu „Mecenasem Towarzystwa”, 

może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Towarzystwa 

finansowo, rzeczowo lub w inny sposób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd 

w oparciu o złożoną deklarację. 
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7. Mecenasa Towarzystwa, będącego osobą prawną, reprezentuje we wszelkich 

kontaktach z Towarzystwem osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo osoby 

prawnej będącej Mecenasem Towarzystwa. 

8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla 

rozwoju Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie 

Delegatów na wniosek Zarządu. 

9. W uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Delegatów 

na wniosek Zarządu może nadać godność Honorowego Prezesa TS „Wisła”. 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa, 

b) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, 

c) uczestniczyć w działalności Towarzystwa,  

d) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa. 

2. Członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat, mają prawa określone postanowieniami ust.1 

z wyjątkiem pkt a). 

3. Mecenasi Towarzystwa, których szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków określa 

regulamin zatwierdzony przez Zarząd, mają prawo: 

a) być wybierani do władz Towarzystwa, 

b) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, 

c) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów i Walnych 

Zebraniach sekcji sportowych Towarzystwa. 

4. Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo: 

a) być wybierani do Władz Towarzystwa  

b) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, 

c) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa, 

d) bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Towarzystwo, 

e) mieć głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

5. Osoby, którym nadano godność Honorowego Prezesa TS „Wisła” mają prawo: 

a) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, 

b) uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, 

c) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, 

d) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa, 
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e) bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Towarzystwo. 

§ 13 

1. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani: 

a) przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz 

stosować się do decyzji władz Towarzystwa, 

b) uczestniczyć w działalności Towarzystwa, 

c) strzec godności członka Towarzystwa, w szczególności przestrzegać norm 

etycznych i obyczajowych, 

d) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru, 

e) dbać o powierzony sprzęt sportowy, 

f) opłacać regularnie składki członkowskie. 

2. Osoby, którym nadano godność Honorowego Prezesa TS „Wisła”, członkowie honorowi, 

członkowie Rady Seniorów oraz Mecenasi Towarzystwa są zwolnieni z opłacania składek 

członkowskich. 

§ 14 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu 

oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Towarzystwa mogą być wyróżnieni: 

a) pochwałą, 

b) dyplomem uznania, 

c) nagrodą, 

d) medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Towarzystwa”. 

2. Wzory wyróżnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz zasady ich 

nadawania i udzielania określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

§ 15 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do decyzji 

władz Towarzystwa, a także za postępowanie w sposób sprzeczny z celami Towarzystwa, 

członek zwyczajny Towarzystwa może być ukarany przez Zarząd. Członkom 

Towarzystwa, o których mowa w zdaniu powyższym, mogą być wymierzone następujące 

kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) nagana z ostrzeżeniem, 

d) pozbawienie lub ograniczenie świadczeń na okres do 12 miesięcy, 
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e) zawieszenie w prawach zawodnika na czas określony w przepisach odpowiedniego 

związku sportowego, 

f) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy, 

g) wykluczenia z szeregów Towarzystwa, 

h) inne kary, wynikające ze statutów i regulaminów polskich związków sportowych. 

2. Kary określone w ust. 1 pkt a) do e) oraz h) niniejszego paragrafu mogą być również 

nakładane przez Zarząd Sekcji wobec członków tej sekcji.  

3. Od decyzji Zarządu lub Zarządu Sekcji ukaranemu członkowi zwyczajnemu Towarzystwa 

przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. 

4. W okresie zawieszenia członek zwyczajny nie korzysta z praw członkowskich oraz jest 

zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i uczestniczenia w działalności 

Towarzystwa. Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich 

powoduje utratę członkostwa we władzach Towarzystwa. 

5. W razie rażącego naruszenia Statutu lub godności członka Towarzystwa, Zarząd może 

wykluczyć członka wspierającego z szeregów Towarzystwa. 

6. W razie rażącego naruszenia Statutu lub godności członka Towarzystwa, Zarząd może 

złożyć wniosek o pozbawienia przez Walne Zgromadzenie Delegatów godności członka 

honorowego lub Honorowego Prezesa TS „Wisła”. 

§ 16 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie: 

a) wystąpienia, 

b) wykreślenia z rejestru członków, 

c) wykluczenia, 

d) zwolnienia zawodnika, 

e) śmierci członka. 

2. Wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi. 

3. Wykreślenie z rejestru członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu w razie nie 

płacenia składek członkowskich przez okres minimum 6 miesięcy. 

4. Członkostwo w Towarzystwie ustaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały 

o wykluczeniu z szeregów Towarzystwa. 

5. Zwolnienia są udzielane zawodnikom przez Zarząd na podstawie przepisów ustalonych 

przez związki sportowe w sprawie zmiany barw klubowych. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

 

§ 17 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 18 

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata. 

2. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów trwa od dnia wyboru do dnia 

wyboru delegatów na następne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w trybie 

zwyczajnym. 

§ 19 

1. Władze Towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał i postanowień. Władze 

Towarzystwa mogą również w formie uchwał wyrażać swoje stanowisko w określonej 

sprawie. 

2. Decyzje władz Towarzystwa w sprawach należących do zakresu ich działania są wiążące 

dla członków Towarzystwa, których te decyzje dotyczą. 

3. Od decyzji Zarządu służy członkom Towarzystwa, których decyzja bezpośrednio dotyczy, 

odwołanie do Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi inaczej. 

4. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równego 

rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Decyzje są podejmowane 

w głosowaniu jawnym, chyba że głosowania tajnego zażąda co najmniej 1/4 członków 

uczestniczących w posiedzeniu. 

§ 20 

1. Wybory do władz Towarzystwa dokonywane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. 

2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego 

wskutek złożenia przez członka Towarzystwa rezygnacji z funkcji, a także wystąpienia, 

wykreślenia z rejestru członków, wykluczenia z Towarzystwa lub śmierci dana władza 
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Towarzystwa może dokooptować do swojego składu osobę będącą członkiem 

Towarzystwa. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu wybranego 

przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

3. Członkowie władz Towarzystwa mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów. Odwołanie członków władz Towarzystwa następuje w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. Odwołanie Prezesa Towarzystwa następuje równocześnie z powołaniem 

nowego Prezesa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania. Odwołanie z funkcji delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów jest 

niedopuszczalne. 

4. Nie można jednocześnie wchodzić w skład więcej niż jednej władzy Towarzystwa. Przepis 

ten nie dotyczy łączenia funkcji delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów 

z członkostwem w jednej z władz Towarzystwa. 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są wiążące dla wszystkich władz 

Towarzystwa. 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 22 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów w trybie zwyczajnym udział biorą z głosem 

stanowiącym: 

a) delegaci wybrani przez Walne Zebrania Sekcji w ilości jeden delegat na każdych 

dwudziestu członków sekcji, z zaokrągleniem w górę do pełnych dwudziestek, 

przy czym do obliczenia ilości delegatów bierze się pod uwagę ilość członków 

sekcji mających opłacone składki za miesiąc poprzedzający o dwa miesiące ten 

miesiąc, w którym ma odbyć się Walne Zgromadzenie Delegatów,  

b) delegaci wybrani przez Radę Seniorów w ilości jeden delegat na każdych 

dziesięciu członków Rady Seniorów, z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek,  

c) osoby, którym nadano godność Honorowego Prezesa TS „Wisła”,  
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d) członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, 

e) Przewodniczący Rady Towarzystwa, 

f) Zarząd Wspólnoty. 

2. Osoby wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu muszą mieć opłacone składki 

członkowskie za miesiąc bezpośrednio poprzedzający ten miesiąc, w którym odbywa się 

Walne Zgromadzenie Delegatów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

a) członkowie Towarzystwa nie będący delegatami, 

b) zaproszeni goście. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd raz w roku jako 

Sprawozdawcze i co cztery lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze, zawiadamiając 

delegatów w powszechnie przyjęty sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Delegatów. 

5. Wyboru delegatów zgodnie z ust. 1 mogą dokonywać członkowie zwyczajni, którzy na 

dzień wyboru delegatów mają opłacone składki członkowskie za miesiąc bezpośrednio 

poprzedzający ten miesiąc, w którym odbywa się Walne Zebranie danej sekcji. To samo 

dotyczy członka, który może być wybrany delegatem. 

6. Wybrany  delegat musi być członkiem Towarzystwa co najmniej 6 miesięcy przed datą 

wyboru na delegata.   

§ 23 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd zawiadamiając 

delegatów w powszechnie przyjęty  sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.  

2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może dotyczyć tylko spraw, dla 

których zostało zwołane. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub 

na pisemny wniosek: 

a) co najmniej 1/3 członków Zarządu, 

b) Komisji Rewizyjnej, 

c) co najmniej 1/2 Zarządów sekcji, 

d) co najmniej 1/5 członków Towarzystwa. 
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się nie później niż 1 miesiąc od 

daty złożenia wniosku. 

5. Delegatami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów są delegaci na ostatnie 

Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w trybie zwyczajnym. 

§ 24 

Walne Zgromadzenie Delegatów uchwala porządek i regulamin obrad oraz wybiera 

Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

§ 25  

Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne przy udziale ponad połowy delegatów.                                                                               

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

a) wybór Prezesa Towarzystwa i członków władz Towarzystwa, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie kadencyjnych oraz rocznych sprawozdań z działalności 

Towarzystwa, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d) uchwalanie programu działalności Towarzystwa, 

e) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

f) likwidacja sekcji, 

g) nadawanie godności Honorowego Prezesa TS „Wisła” i  członków honorowych, 

h) udzielenie zezwolenia Zarządowi na zbycie własności lub prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości, 

i) udzielenie zezwolenia Zarządowi na zawarcie odpłatnej lub nieodpłatnej umowy na czas 

określony, z której wynika uprawnienie podmiotu trzeciego do używania nieruchomości 

Towarzystwa przez okres dłuższy niż 6 lat, z wyjątkiem umów na czas nieokreślony, 

j) udzielenie Zarządowi zezwolenia na zawarcie umowy, z której wynika zobowiązanie do 

świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotnie wysokość rocznego przychodu 

Towarzystwa za poprzedni rok kalendarzowy, 

k) podejmowanie uchwały o zakończeniu działalności Towarzystwa, 

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Towarzystwa. 
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Zarząd 

 

§ 27 

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 3, a nie więcej niż 9 osób. 

2. W skład Zarządu wchodzą: 

a) Prezes Towarzystwa, 

b) od jednego do trzech Wiceprezesów Towarzystwa, wybieranych przez Zarząd spośród 

jego członków zwykłą większością głosów, 

c) pozostali członkowie Zarządu. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć: 

a) osoby, którym nadano godność Honorowego Prezesa TS „Wisła”, 

b) Przewodniczący Rady Seniorów, 

c) Przewodniczący Rady Trenerów, 

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

e) osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Zarządu, 

f) inne osoby zaproszone przez Zarząd, których obecność jest niezbędna dla rozpatrzenia 

spraw. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej raz w miesiącu lub zawsze na wniosek co 

najmniej 1/3 członków Zarządu, przy czym pierwsze posiedzenie nowo wybranego 

Zarządu powinno odbyć się nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Zarząd. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne karno-skarbowe.  

§ 28 

Prezes Towarzystwa: 

a) reprezentuje Towarzystwo, 

b) kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz proponuje porządek obrad, 

c) zajmuje się innymi sprawami określonymi w Statucie. 

§ 29 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Towarzystwa, 

b) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania 

Towarzystwa, 
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c) zapewnienie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

d) powoływanie pełnomocników do realizacji określonych zadań, 

e) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie bieżących informacji i sprawozdań, 

f) uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa oraz sporządzanie sprawozdań z jego 

wykonania, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

h) uchwalanie programów działania sekcji sportowych, planów rozwoju sportowego 

i bazy szkoleniowej, 

i) uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

Władz Towarzystwa, 

j) tworzenie sekcji, nadzór nad ich działalnością, powoływanie lub zatwierdzanie 

kierowników sekcji i zarządów sekcji oraz uchwalanie regulaminów sekcji, 

k) wybieranie i odwoływanie Wiceprezesów, 

l) zarządzanie pracą administracji Towarzystwa, 

m) rozporządzanie majątkiem Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 26 lit. h), i) oraz j) Statutu, 

n) delegowanie przedstawicieli do organów fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, 

o) podejmowanie decyzji transferowych na wniosek kierowników sekcji, 

p) udzielanie wyróżnień lub składanie wniosków o wyróżnienia w przypadkach 

określonych w Statucie, 

q) nakładanie kar określonych w Statucie, 

r) podejmowanie inicjatywy w zakresie tworzenia fundacji, spółek lub udziału w innych 

podmiotach gospodarczych, 

s) zatwierdzanie nowych członków Rady Seniorów na wniosek Rady Seniorów, 

t) uchwalanie wzorów deklaracji i legitymacji członkowskich, 

u) podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, bycia 

organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego, 

v) powoływanie i przystępowanie do spółek prawa handlowego. 

§ 30 

Uchwały Zarządu w sprawach rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań, 

przekraczające zwykły zarząd, wymagają większości 2/3 głosów. 
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§ 31 

Zarząd dla realizacji celów statutowych Towarzystwa może zatrudniać pracowników, którzy 

stanowią administrację Towarzystwa. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 32 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa nie podlegającym Zarządowi, 

powołanym do wykonywania kontroli wewnętrznej, składającym się z 3 do 5 członków 

wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne karno-

skarbowe. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 33 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola gospodarki majątkowej Towarzystwa pod względem celowości, 

oszczędności i legalności oraz kontrola zgodności ze Statutem całokształtu 

działalności wszystkich organów Towarzystwa, 

b) opiniowanie projektów rocznych budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz stawianie 

wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

d) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów, 

e) stwierdzanie nieważności decyzji Zarządu lub Zarządu Sekcji, 
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f) stwierdzanie działalności Zarządu, Zarządu Sekcji lub kierownika sekcji za 

sprzeczną ze Statutem, 

g) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zarządem, Zarządem Sekcji 

lub kierownikiem sekcji, 

h) rozpatrywanie wniosków o wykładnię Statutu, który może wnieść każda z władz 

Towarzystwa lub co najmniej 25 członków, 

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu 

2. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów Towarzystwa. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu, Zarządów lub kierowników 

sekcji, a także od członków Towarzystwa nie wchodzących w skład jego władz. 

4. Zarząd, Zarząd Sekcji lub kierownik sekcji obowiązani są do udzielenia wyjaśnień 

w terminie 14 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

§ 34 

1. Stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu lub Zarządu Sekcji, a także uznania 

działalności Zarządu, Zarządu Sekcji lub kierownika sekcji za niezgodną ze Statutem, 

może dokonać Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 

członków Towarzystwa reprezentujących minimum 3 sekcje Towarzystwa. 

2. Wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego, o którym mowa w § 33 ust. 1 lit. g) Statutu 

może wnieść każdy z podmiotów pozostających w sporze. 

§ 35 

Komisja Rewizyjna stwierdza nieważność decyzji Zarządu lub Zarządu Sekcji, gdy: 

a) decyzja została podjęta przez władzę Towarzystwa nieuprawnioną do jej podjęcia, 

b) w podjęciu decyzji uczestniczyła osoba nie będąca członkiem władzy Towarzystwa, 

która ją podjęła, 

c) decyzja jest sprzeczna z obowiązującym przepisem prawa. 

§ 36 

Nieważność uchwały Komisji Rewizyjnej może z powodów wymienionych w § 35 Statutu 

stwierdzić Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Prezesa Towarzystwa lub na wniosek 

co najmniej 3 członków Zarządu. 

§ 37 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony 

przez nią regulamin.  



17 

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 38 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego. 

2. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy należące do jego kompetencji w pełnym składzie 

osobowym. 

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§ 39 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, zawodnikami a trenerami, 

członkami Towarzystwa a organami władzy Towarzystwa, 

b) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wymierzeniu kary. 

§ 40 

1. Odwołanie od decyzji Zarządu o wymierzeniu kary może wnieść ukarany, a także Zarząd 

Sekcji lub kierownik sekcji, której członkiem jest ukarany. 

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są prawomocne z chwilą ogłoszenia. 

3. Szczegółowy tryb prac Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego regulamin. 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY DORADCZE 

 

Rada Towarzystwa 

 

§ 41 

1. Rada Towarzystwa jest organem doradczym Zarządu. 

2. W skład Rady Towarzystwa wchodzą osoby zaproszone przez Zarząd. 

3. Rada Towarzystwa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz od 1 do 3 

Wiceprzewodniczących. 

§ 42 

1. Pracami Rady Towarzystwa kieruje Przewodniczący.  



18 

 

2. Dla realizacji swoich zadań Rada Towarzystwa może powołać zespoły problemowe. 

§ 43 

Do zadań Rady Towarzystwa należy: 

a) opiniowanie spraw Towarzystwa wskazanych przez Zarząd, 

b) prowadzenie działań w zakresie promocji i rozwoju Towarzystwa oraz troszczenie 

się o pozyskanie sponsorów. 

 

 

Rada Seniorów 

 

§ 44 

1. Rada Seniorów jest organem doradczym Zarządu. 

2. W skład Rady Seniorów wchodzą osoby powołane przez nią spośród najbardziej 

zasłużonych członków Towarzystwa i zatwierdzone przez Zarząd. 

3. Rada Seniorów wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz od 1 do 3 

Wiceprzewodniczących i Sekretarza. 

§ 45 

Do zadań Rady Seniorów należy: 

a) opiniowanie spraw Towarzystwa wskazanych przez Zarząd, 

b) promocja Towarzystwa, 

c) udzielanie pomocy w akcjach Towarzystwa, 

d) kultywowanie tradycji Towarzystwa, 

e) udzielanie pomocy w gromadzeniu i publikowaniu dokumentacji historyczno-

archiwalnej, 

f) troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa, 

g) organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa. 

 

 

 

Rada Trenerów  

 

§ 46 

1. Rada Trenerów jest organem doradczym Zarządu. 
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2. W skład Rady Trenerów wchodzą osoby wybrane przez Zebranie Ogólne Trenerów, które 

jest zgromadzeniem wszystkich osób świadczących usługi trenerskie na rzecz 

Towarzystwa. 

3. Zebranie Ogólne Trenerów wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz od 1 do 2 

Wiceprzewodniczących.  

4. Strukturę organizacyjną, zakres działania oraz szczegółowy tryb pracy Rady Trenerów 

określa jej regulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Trenerów i zatwierdzony przez 

Zarząd.  

 

 

Wspólnota Białej Gwiazdy 

 

§ 47 

Wspólnota zrzesza członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie przynależą do żadnej 

sekcji sportowej Towarzystwa. 

§ 48 

Ogół członków Wspólnoty stanowi Walne Zebranie Wspólnoty. 

§ 49 

Wspólnota wybiera ze swojego grona Zarząd Wspólnoty, w skład którego wchodzą 

Przewodniczący oraz od 1 do 3 Wiceprzewodniczących, którzy kierują pracami Wspólnoty. 

§ 50 

Do zadań członków Wspólnoty należy: 

1. propagowanie osiągnięć Towarzystwa, 

2. organizowanie akcji społecznych mających na celu przysporzenie  Towarzystwu środków 

finansowych lub innych dóbr materialnych, 

3. udzielanie pomocy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo, 

4. wspieranie Zarządu w realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

5. regularne opłacanie składek członkowskich, na tych samych zasadach jak pozostali 

członkowie zwyczajni. 

§ 51 

Zakres uprawnień członków Wspólnoty określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 

§ 52 

Zarząd Wspólnoty ma głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa. 



20 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

SEKCJE TOWARZYSTWA 

 

§ 53 

1. Sekcje sportowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa. 

2. Sekcje sportowe są tworzone przez Zarząd.  

§ 54 

Sekcje sportowe prowadzą działalność sportową w jednej dyscyplinie. 

§ 55 

1. Sekcje sportowe skupiają: 

a) członków Towarzystwa uprawiających sport w poszczególnych dyscyplinach, 

b) członków Towarzystwa nie uprawiających sportu, którzy uczestniczą w działalności 

sekcji sportowej. 

2. Członek sekcji sportowej może wykonywać uprawnienia wynikające z § 12 Statutu 

w związku z § 22 Statutu tylko w jednej, wskazanej przez siebie, sekcji sportowej. 

§ 56 

1. Ogół członków sekcji sportowej stanowi Walne Zebranie sekcji. 

2. Sekcją sportową kieruje Zarząd pod przewodnictwem Kierownika sekcji, a gdy sekcja 

liczy mniej niż 10 członków – Kierownik sekcji. 

3. Ogół zawodników sekcji sportowej może wybrać ze swego grona radę zawodniczą, 

reprezentującą interesy zawodników sekcji. 

4. Strukturę organizacyjną, zakres działania oraz szczegółowy tryb pracy sekcji sportowych 

określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VII 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW I TRENERÓW 

 

§ 57 

1. Obowiązkiem zawodników jest stałe podnoszenie poziomu sportowego, aktywny udział 

w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie sportowym, przestrzeganie regulaminów 

sportowych i zasad rywalizacji sportowej, poddawanie się obowiązkowym badaniom 

lekarskim i antydopingowym. 
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2. Obowiązkiem osoby świadczącej usługi trenerskie na rzecz Towarzystwa jest 

systematyczna dbałość o podnoszenie poziomu sportowego swoich podopiecznych, 

rozwój ich osobowości i wpajanie zasad fair play.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

MAJĄTEK 

 

§ 58 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze. 

§ 59 

Towarzystwo czerpie fundusze z: 

a) dotacji, 

b) składek członkowskich, 

c) darowizn, spadków i zapisów, 

d) własnej działalności, 

e) majątku, 

f) ofiarności publicznej. 

§ 60 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku 

do jego członków, członków jego 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 Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków 

organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa 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 na rzecz członków Towarzystwa, członków organów 

Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych 
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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 

Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa, oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ IX 

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI 

 

§ 61  

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagana 

jest reprezentacja dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

ROZDZIAŁ X 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 62 

1. Statut i zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów. 

2. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić: 

a) Zarząd, 

b) co najmniej  1/2  zarządów sekcji, 

c) co najmniej  1/3 delegatów, 

d) co najmniej  1/5 członków. 

§ 63 

1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

powziętej większością 2/3 głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Towarzystwa. 

3. Z wnioskiem o rozwiązanie Towarzystwa może wystąpić: 

a) Zarząd, 

b) co najmniej 1/2 zarządów sekcji, 

c) co najmniej 1/3 delegatów, 
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d) co najmniej 1/5 członków. 


