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Statut 

Miejskiego Klubu Sportowego 

Pogoń w Miechowie 
 

Rozdział I 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy Pogoń w Miechowie, w skrócie MKS Pogoń i w 

dalszej części statutu zwany jest Klubem.  

§ 2 

Terenem działania Klubu jest województwo małopolskie. 

§ 3 

 Siedzibą Klubu jest miasto Miechów. 

§ 4 

 Barwami Klubu są: kolor niebieski, biały i czerwony. 

§ 5 

Emblematem Klubu jest Gryf Miechowa w kolorze białym na tle niebiesko-czerwonym. W górnym 

lewym rogu – rok założenia Klubu – 1937. Pod Gryfem w półkolu napis: MKS POGOŃ MIECHÓW. 

Wszystkie napisy są koloru złotego. 

Rozdział II 

Cele Klubu i sposoby ich realizacji 

Miejski Klub Sportowy Pogoń w Miechowie powołany został w celu prowadzenia działalności pożytku 

publicznego należącej do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w celu: 

1. Organizacji rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej na terenie powiatu miechowskiego, 

2. Podejmowania działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego, nie amatorskiego, w tym 

profesjonalnego, 

3. Reprezentowania, ochrony praw i interesów oraz koordynacji działań członków Klubu, 

4. Pozyskiwania środków finansowych i przeznaczania ich na prowadzenie działalności statutowej. 

Zgodnie z art. 20 pkt  7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zabrania się: 
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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 przedmiotu, o którym 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 osoby bliskie. 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, prawa i obowiązki 

§ 7 
Członkiem zwyczajnym Klubu  może być : 
1. Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych, która: 
a) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu, 
b) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu, 
2.  Małoletni w wieku 16-18 lat, mogą być członkami Klubu i korzystać z czynnego prawa wyborczego. 
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu za zgodą ustawowych przedstawicieli, bez 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego i bez prawa udziału w głosowaniu na walnym 

zebraniu członków. 
4. Przyjęcie w poczet członków Klubu dokonuje Zarząd w formie uchwały. 

§ 8 
Członkiem sponsorem może zostać osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w § 7 ust. 1, która 

wspiera materialnie działalność stowarzyszenia i zgłosi do niego akces. O przyjęciu na członka 

sponsora decyduje Zarząd w formie uchwały. 
§ 9 

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Klub. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje 

Zarząd w formie uchwały. 
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§ 10 

Od odmownej uchwały Zarządu w przedmiocie członkowstwa przysługuje zainteresowanej osobie 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. 
§ 11 

Członkowstwo ustaje w przypadku: 
1. Wystąpienia ze stowarzyszenia. 
2. Skreślenia z listy członków w wypadku nieopłacania składek przez okres 3 miesięcy i nie 

uregulowania zaległości pomimo upomnienia i udzielenia dodatkowego terminu do zapłat. Decyzję o 

skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały. 
3. Śmierci. 
4. Wykluczenia w przypadku działania na szkodę Klubu, łamania postanowień statutu lub popełnienia 

czynu niegodnego. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu. 
5.  Od decyzji o skreśleniu i do orzeczenia o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 14 dni do doręczenie decyzji lub orzeczenia za pośrednictwem organu 

podejmującego decyzję. 
6. Za datę wystąpienia, wykluczenia, skreślenia z listy członków uważa się następny dzień po upływie 

okresu uprawomocnienia. 
§ 12 

Członkowie Klubu obowiązani są do: 
1. Czynnego udziału w realizacji celów Klubu. 
2. Świadczenia pracy społecznej na rzecz Klubu. 
3. Regularnego opłacania składek członkowskich. 
4. Przestrzegania statutu i regulaminów Klubu. 
5. Podporządkowania się uchwałom i decyzjom Klubu. 
  

§ 13 
Członkowie Klubu mają prawo do: 
1. Brania udziału w działalności Klubu. 
2. Noszenia znaczka klubowego. 
3. Zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych. 
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4. Bieżącej informacji o pracy organów Klubu. 
5. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, za wyjątkiem osób 

wymienionych w § 7 pkt 2 i 3. 
6. Członek Klubu zalegający ze składkami nie może korzystać ze swych praw do czasu uregulowania 

zaległości. 
§ 14 

Członkom sponsorom przysługują wszystkie prawa wyszczególnione w § 12 i 13. 
§ 15 

Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego. 
§ 16 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położy zasługi dla rozwoju sportu. Godność 

członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu. 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

§ 17 
1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b)  Zarząd Klubu, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Rada Sponsorów, 
2. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata. 

§ 18 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne – 

zwoływane raz do roku po zakończeniu roku kalendarzowego, albo nadzwyczajne – zwoływane w 

ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Sponsorów, bądź na pisemny wniosek ¼ 

liczby członków Klubu. 
2. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co 3 lata. 

§ 19 
 Zawiadomienie o walnym zebraniu powinno być wysłane na 14 dni przed terminem jego odbycia. 
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§ 20 
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Klubu, z głosem doradczym 

zaproszeni goście. 
§ 21 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2 

uprawionych do głosowania członków Klubu za wyjątkiem uchwał w sprawach: 

a) zmiany statutu, 
b) likwidacji Klubu, 
c) odwołania władz Klubu lub ich poszczególnych członków wymagających dla swej ważności 

większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania członków Klubu. 
 2.  Jeżeli liczba obecnych członków Klubu jest mniejsza od liczby określonej w pkt. 1 Zarząd Klubu 

obowiązany jest zwołać ponowne Walne Zebranie Członków w terminie niezwłocznym, a najpóźniej 

w terminie 10 dni od Walnego Zebrania Członków, które nie odbyło się z powodu braku frekwencji. 
3. Zarząd Klubu podejmując uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania może w niej wyznaczyć dwa 

terminy pierwszy, w którym obowiązywałyby postanowienia pkt. 1 i druki, nawet tego samego dnia, 

gdzie obowiązywałaby zasada podejmowania uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. 
§ 22 

Wybory do władz Klubu przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, chyba że obecni podejmą 

uchwałę o tajnej formie głosowania. 
§ 23 

 Do zadań Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalanie głównych kierunków działania Klubu. 
2. Wybór i odwoływanie władz Klubu z zastrzeżeniem § 30 statutu. 
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu. 
5. Przyznawanie wyróżnień, nagród, tytułów honorowych. 
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa. 
7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Klubu. 
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu, wyznaczeniu likwidatorów o przeznaczeniu majątku 

Klubu. 
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9. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. 
§ 24 

Zarząd Klubu składa się z 5-10 osób będących członkami Klubu. 
1.  Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa z nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą 

większością głosów; prezes w momencie wyboru nie musi być członkiem Klubu. 
2. Kandydatów do Zarządu Klubu wybiera prezes; członkowie Zarządu w momencie wyboru nie 

muszą być członkami Klubu. 
3. Podani kandydaci podlegają zatwierdzeniu przez głosowanie. 
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: 1-3 wiceprezesów, skarbnika i 

sekretarza Klubu. 
5. Zarząd w  trakcie kadencji może uzupełnić skład w razie rezygnacji członka zarządu, jego śmierci, 

długotrwałej choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej pełnienie funkcji. W trybie kooptacji 

Zarząd może powołać nie więcej niż połowę składu. Zarząd może uzupełnić skład do tylu osób ile 

pozwala statut. 
6. Zarząd ma prawo wykluczać członka ze składu Zarządu w przypadku powtarzającej się 

nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Zarządu, niedbałego wykonywania nałożonych 

zadań, nie przestrzegania poufności zebrania, działania na niekorzyść Klubu. 
§ 25 

Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu konieczne jest 

współdziałanie prezesa i wiceprezesa lub członka Zarządu bądź wiceprezesa i członka Zarządu. Zarząd 

może powołać swego pełnomocnika, który działa w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa. 
§ 26 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i im przewodniczy. 
3. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor 

kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu. 
§ 27 

Wszelkie decyzje Zarządu podejmowane w formie uchwał zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Klubu. 
§ 28 

 Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków. 
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2. Uchwalenie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki pracy. 
3. Uchwalenie budżetu Klubu, jego realizacji i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego 

wykonania.  
4. Zarządzanie majątkiem Klubu. 
5.  Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów. Do ważności czynności prawnych w tym zakresie 

konieczne jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa lub członka. Zarządu bądź wiceprezesa i członka 

Zarządu oraz założenie przez nich podpisów na dokumencie stwierdzającym dokonanie czynności. 
6. Przyjmowanie nowych członków Klubu i skreślanie z listy członków. 
7. Zatrudnianie pracowników. 
8. Ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych 
9.  Zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 

§ 29 
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Rady Sponsorów i 

Komisji Rewizyjnej. 
§ 30 

Rada Sponsorów zawiązuje się spośród członków sponsorów, którzy na działalność Klubu przeznaczyli 

największe kwoty. Zawiązanie się Rady Sponsorów akceptuje Walne Zebranie Członków po 

stwierdzeniu, że budżet Rady Sponsorów odpowiada co najmniej połowie budżetu Klubu. 
§ 31 

Rada Sponsorów składa się z 5 członków. Członkowie Rady Sponsorów wybierają ze swojego grona 

Prezesa Rady Sponsorów. 
§ 32 

 Do kompetencji Rady Sponsorów należy: 
1. Kontrola działalności finansowej Klubu. 
2. Wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdania Klubu. 
3. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu Członków. 

4. Opiniowanie projektu budżetu Klubu. 
5. Przyznawanie nagród i wyróżnień 
6. Udzielanie Zarządowi zezwoleń na transfery definitywne zawodników. 
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7. Przedstawianie wniosków i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością 

Klubu. 
 

§ 33 
 O rozwiązaniu Rady Sponsorów decydują jej członkowie w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów. 
§ 34 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie 

Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 
§ 35 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
 1. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Klubu co najmniej raz w roku. 
2.  Składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków informacji o wynikach kontroli i występowanie 

z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 
3. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu. 
4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w razie bezczynności Zarządu lub z ważnych powodów 

mających na celu dobro Klubu. 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

jej członków. 
6. Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji może uzupełnić skład w razie rezygnacji członka Komisji 

Rewizyjnej, jego śmierci, długotrwałej choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej pełnienie 

funkcji. W trybie kooptacji Komisja Rewizyjna może powołać nie więcej niż połowę składu. 
§ 36 

Każdy z organów wymienionych w § 17 pkt b do d lub poszczególni jego członkowie mogą zostać 

odwołani przez Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji w razie: 
1. Naruszenia statutu lub regulaminów wewnętrznych Klubu. 
2. Bezczynności. 
3. Z innych ważnych powodów mających na celu dobro Klubu. 
4. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Klubu lub ¼  uprawnionych do głosowania 

członków. Uchwała Walnego Zebrania zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ 

uprawnionej do głosowania. 
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5. W razie rezygnacji prezesa Klubu Walne Zebranie Członków musi dokonać ponownego wyboru 

prezesa Klubu, a następnie zatwierdzić kandydatów do Zarządu. 
6. Z ważnych powodów mających na celu dobro Klubu, Walne Zebranie Członków może dokonać 

nowego wyboru władz Klubu wymienionych w § 17 pkt. b i d. 
Rozdział V 

Sekcje Klubu 

§ 37 
Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych 

zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej. 
§ 38 

 Sekcje grupują członków według ich zainteresowań. 
§ 39 

 Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd. 

Rozdział VI 

Majątek Klubu i postanowienia końcowe 

§ 40 
Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, a także dochodów z 

własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej. Majątek 

Klubu stanowi także wartość umiejętności zawodników ćwiczących w poszczególnych sekcjach Klubu. 
§ 41 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Klub – jako stowarzyszenie – może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów 

statutowych i nie może być przeznaczony na podział między członków Klubu. 
§ 42 

Klub może otrzymywać  dotacje na realizację celów statutowych wg zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 
§ 43 

Klub rozwiązuje się na podstawie  uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach 

przewidzianych w przepisach prawa.  
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Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji. Powołuje 

likwidatorów oraz określa cel na jaki winien być przeznaczony majątek Klubu. 

§ 44 
Prawo interpretacji niniejszego statutu i wewnętrznych regulaminów Klubu posiada wyłącznie Walne 

Zebranie Członków i Zarząd Klubu. 
 

§ 45 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o 

stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej. 
  
  

 

 

 

  
 

 


