
STATUT 

ŚLĄSKIEJ FEDERACJI SPORTU 

W KATOWICACH 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

 

1.  Śląska Federacja Sportu w Katowicach zwana dalej „Federacją” jest 

związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie: niniejszego statutu, uchwał 

władz oraz przepisów ustawy     Prawo o stowarzyszeniach  , ustawy o sporcie 

oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie. 

2. Federacja posiada osobowość prawną  

3. Terenem  działania Federacji jest obszar całego kraju, w szczególności 

województwa śląskiego, a siedzibą Federacji jest miasto Katowice.   Federacja 

może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych 

4. Federacja może posiadać odznakę organizacyjną, emblemat, sztandar  

i używać pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

5. Federacja samodzielnie określa cele, programy działania, struktury 

organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały 

szkoleniowo-organizacyjne. 

6. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej przedstawicieli 

członków, działaczy oraz pracy zawodowej pracowników etatowych. 

7. Federacja może przystępować do innych stowarzyszeń, a w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej wstępować do spółek oraz uczestniczyć 

w innych przedsięwzięciach gospodarczych. 

8. Czas trwania Federacji jest nieograniczony. 

 



Rozdział II 

Cele i formy działania Federacji 

§2  

Celem działania Federacji jest: 

1. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwój sportu, w szczególności w obszarze 

środowiska dziecięco-młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych 

2. Realizacja zadań zleconych Federacji przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej i sportu, bądź jego następcę prawnego, w zakresie 

specjalistycznego szkolenia, utalentowanych sportowo, dzieci i młodzieży oraz 

współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego oraz sportu osób 

niepełnosprawnych. 

3. Obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa zadań zleconych przez 

jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie sportu, dotyczących 

współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia i doszkalania kadry trenersko-

instruktorskiej i sędziowskiej, realizowanych przez Wojewódzkie (Okręgowe) 

Związki Sportowe oraz sportu osób niepełnosprawnych. 

4. Realizacja i obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa zadań 

zleconych przez polskie związki sportowe oraz inne organizacje, w tym 

współpraca  przy realizacji zadań zleconych Wojewódzkim (Okręgowym) 

Związkom Sportowym. 

5. Organizowanie imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i 

regionalnym,  w tym w szczególności Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży 

§3 

Federacja realizuje cele wymienione w §2 poprzez: 

1. programowanie, realizację i dokumentowanie zadań zleconych przez ministra 

właściwego ds. kultury fizycznej i sportu  bądź jego następcę prawnego, dot. 

szkolenia utalentowanych sportowo, dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwa 

sportowego i sportu osób niepełnosprawnych we współdziałaniu z członkami 

Federacji. 

2. nadzorowanie pod kątem organizacyjnym i metodyczno-szkoleniowym 

realizacji zadań wymienionych w ust. 1 

 



3. planowanie i rozliczanie akcji szkoleniowych oraz zawodów i imprez a także 

składanie sprawozdań rzeczowo-finansowych ich zleceniodawcom. 

4. prowadzenie działalności gospodarczej określonej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności jako: 92.62.Z - Pozostała działalność związana ze sportem  

i gromadzenie środków finansowych pochodzących od sponsorów  

z przeznaczeniem ich na działalność wspomagającą realizację celów 

statutowych. 

5. podejmowanie innych działań służących realizacji celów i zadań statutowych. 

 

Rozdział III 

Członkowie Federacji – ich prawa i obowiązki 

§4  

1. Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych, wspierających i 

honorowych 

2.  Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być wszystkie osoby prawne 

działające w zakresie sportu i rekreacji oraz sportu osób 

niepełnosprawnych na terenie województwa śląskiego. 

3.  Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda osoba prawna lub  

osoba fizyczna uznająca jej statutowe cele, deklarująca pomoc i 

faktycznie wspierająca ją finansowo, materialnie bądź organizacyjnie. 

 

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie 

zasłużone dla rozwoju sportu w województwie śląskim. Godność Członka 

Honorowego Śląskiej Federacji Sportu nadaje Walne Zebranie Delegatów 

na wniosek Zarządu. 
 

5. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej 

przez zgłaszającego akces do Federacji 

 

§5 
 

Członkowie Zwyczajni Federacji mają prawo do: 

1. uczestniczenia przez swych delegatów, posiadających głos stanowiący,  

w Walnym Zebraniu Delegatów 

2. wybierania i być wybieranym do władz i organów Federacji, 



3. decydowania o sprawach Federacji na zasadach określonych w statucie, 

4. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Federacji oraz 

oceniania ich działalności 

 

5. ubiegania się o ochronę przez Federację swoich interesów i praw 

związanych z działalnością statutową. 

    5a. Członkowie wspierający Federacji posiadają wszystkie uprawnienia 

członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz 

głosu stanowiącego podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów. 

    5b. Członkowie honorowi Federacji posiadają wszystkie uprawnienia 

członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz 

głosu stanowiącego podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów. 

 

§6 

Członkowie Zwyczajni Federacji są zobowiązani do: 

1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania a także 

podnoszenia poziomu sportu młodzieżowego oraz realizacji zadań 

statutowych Federacji, 

2. przestrzegania statutu, wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów 

i wytycznych oraz innych przepisów regulujących prowadzenie działalności 

sportowej, 

3. pełnej realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy 

Federacji, 

4. świadczenia pomocy organizacyjnej i szkoleniowej oraz przekazywania 

informacji władzom Federacji w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego 

funkcjonowania, 

5. dbania o utrzymanie właściwego poziomu moralno-etycznego działaczy 

społecznych, sędziów, zawodników, trenerów i pracowników etatowych, 

6. terminowego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń 

finansowych na rzecz Federacji, w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

§7 

I. Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku: 



1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Federacji z dniem 

podjęcia odpowiedniej uchwały, 

2. skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składki członkowskiej lub innych świadczeń wobec Federacji przez okres 

przekraczający 6 miesięcy, 

3. wykluczenia przez Zarząd za działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź 

uchwałami Federacji z datą uprawomocnienia się podjętej decyzji, 

4. rozwiązania, likwidacji lub upadłości Federacji bądź organizacji będącej 

członkiem, z datą rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości, 

5. członek Federacji może być zawieszony w prawach członkowskich przez 

Zarząd w przypadku gdy jego działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź 

uchwałami było niezamierzone. Zawieszenie to polega na okresowym 

pozbawieniu go uprawnień statutowych. 

II.  Od decyzji o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach 

członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się 

do Walnego Zebrania Delegatów. Odwołanie można wnieść za pośrednictwem 

Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji bądź 

zawiadomienia o podjętej uchwale. 

 

Rozdział IV 

Władze Federacji 

§8 

 

1. Władzami Federacji są: 

1) Walne Zebranie Delegatów 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata. 

3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

 

 



§9 

 

1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Delegatów, które 

zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest raz na cztery 

lata jako sprawozdawczo- wyborcze. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd 

zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia.  

W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się  

z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Delegatów. 

 

§10 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci według klucza 

wyborczego uchwalonego każdorazowo  przez Zarząd Federacji. Zasady i tryb 

wyboru delegatów określają samodzielnie członkowie Federacji zgodnie ze 

swoimi statutami. Ponadto w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym 

oraz biernym prawem wyborczym uczestniczą członkowie wspierający oraz 

honorowi, którzy także samodzielnie wyłaniają swoich przedstawicieli kierując 

się przepisami regulującymi ich funkcjonowanie jako osób prawnych lub 

fizycznych 

2. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

3. Dla ważności Walnego Zebrania Delegatów  w pierwszym terminie 

wymagany jest udział  co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

głosowania, a w drugim terminie – o ile był on wskazany w zawiadomieniu – 

Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość delegatów. 

 

§11 

 

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów na skutek: 

a)  własnej uchwały podjętej większością 2/3 jego składu 

b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 

c)  pisemnego wniosku co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Federacji. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami 

dla których zostało zwołane. 

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd  

w ciągu 60 dni od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku przez Komisję 

Rewizyjną lub otrzymania pisemnego  wniosku , o którym mowa w § 11 ust.1 

lit. c) z podaniem celu jego zwołania 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów nie przerywa biegu kadencji władz 

Federacji. 



 

§12 

 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. wybór Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

4. uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Federacji, 

5. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie, 

6. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Federacji, 

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, 

wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka. 

 

§13 

 

1. W okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów organem władzy 

Federacji jest Zarząd, któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne 

Zebranie Delegatów, w odrębnym głosowaniu, spośród osób posiadających 

mandat delegata. 

2. Zarząd składa się z 7-11 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, 

Sekretarza i Skarbnika. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie 

z tytułu pełnionej funkcji. W skład Zarządu, podobnie jak i Komisji Rewizyjnej, 

nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

Ta sama osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno być 

zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru. 

4. Zarząd ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego do wysokości 

1/3 członków w przypadku rezygnacji lub braku możliwości dalszego 

funkcjonowania dotychczasowych członków. Do składu Zarządu mogą być 

dokooptowane wyłącznie osoby, które były delegatami na ostatnim Walnym 

Zebraniu Delegatów. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz w kwartale. 

 

§14 

 

Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności: 

1. reprezentowanie Federacji i działanie w jej imieniu, 

2. realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego 

Zebrania Delegatów, 



3. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, 

4. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów, 

5. ustalanie klucza uczestnictwa delegatów członków Federacji w Walnym 

Zebraniu Delegatów, 

6. sporządzanie sprawozdań rocznych, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy 

wydatków, 

7. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Federacji oraz uchwalanie 

regulaminów pracy Zarządu, biura i innych jednostek organizacyjnych 

Federacji, 

8. przyjmowanie nowych członków Federacji na podstawie ich pisemnego 

zgłoszenia, 

9. ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych na 

rzecz Federacji, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia 

członka w jego prawach 

11. skreślony 

12. interpretacja statutu Federacji oraz regulaminów i innych aktów 

normatywnych uchwalonych przez Zarząd, 

13.  podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich innych sprawach, które nie 

są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej. 

 

§15 

 

1. Całokształtem prac Federacji kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje 

Zarząd na zewnątrz. 

*  Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

*  bieżące działanie w imieniu Federacji, 

*  zwoływanie zebrań Zarządu i Prezydium, 

*  przewodniczenie pracom i posiedzeniom Zarządu i Prezydium, 

*  pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy w stosunku do pracowników etatowych. 

2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje Wiceprezes lub 

wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. 

3.  W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje 

prawo wyłonienia nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który 

pełni obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów. 

 

§16 

 

1. Zarząd wybiera ze swojego grona 5-cio osobowe Prezydium Zarządu, w skład 

którego wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes lub 

zastępujący go Wiceprezes. 



3. Prezydium Zarządu odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby 

4. Do zakresu działalności Prezydium Zarządu należy: 

-  kierowanie bieżącymi sprawami Federacji w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Zarządu, 

-  podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, 

-  wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących bilansu, preliminarza 

wydatków i rozdziału środków finansowych i sprzętu. 

5. Prezydium Zarządu przedkłada Zarządowi sprawozdanie z podjętych decyzji i 

uchwał na najbliższym posiedzeniu Zarządu i są one obowiązujące. 

 

§17 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W skład Komisji 

Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby powiązane więzami rodzinnymi bądź 

pokrewieństwa z członkami Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę 

działalności statutowej i finansowo-gospodarczej, ma prawo żądać wyjaśnień  

i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości 

3. W przypadku gdy zalecenia Komisji nie są realizowane przez Zarząd ma ona 

prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Delegatów. 

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie 

oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku dotyczącego udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

6. Komisja działa według uchwalonego przez siebie regulaminu 

7. Komisja Rewizyjna ma prawo do uzupełniania swojego składu osobowego do 

wysokości 1/3 członków w przypadku rezygnacji lub braku możliwości 

dalszego funkcjonowania dotychczasowych członków. Do składu Komisji mogą 

być dokooptowane wyłącznie osoby, które były delegatami na ostatnim Walnym 

Zebraniu Delegatów. 

 

 

§18 

 

1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Federacji zapadają 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego 

składu osobowego danego organu. w przypadku równej liczby głosów przeważa 

głos przewodniczącego. 

2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej to jego decyzje i uchwały 

zapadają w głosowaniu jawnym 



§ 19 

 

Organem administracyjnym Federacji jest Biuro Federacji, które działa na 

podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Federacji. 

 

Rozdział V 

Majątek Federacji 

 

§20 

 

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze. 

2. Na fundusze Federacji składają się: 

a)  składki członkowskie, 

b)  dobrowolne wkłady i wpłaty członków, 

c)   wpływy z zawodów organizowanych przez Federację, 

d)  dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł, 

e)  wpływy ze zadań zleconych, 

f)  inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej. 

3. Zakazuje się: 

* przekazywania lub wykorzystywania majątku Federacji na rzecz członków, 

pracowników, członków organów oraz osób im bliskich na innych zasadach niż 

w stosunku do osób niezwiązanych z Federacją, 

* udzielania pożyczek członkom, członkom organów, pracownikom lub ich 

rodzinom, 

* dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, 

zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie 

Federacji, członkowie organów, pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej 

wymienionych osób. 

 

§21 

 

1. Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi w tej mierze przepisami 

2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Federacji, który może zlecać 

obsługę finansową Federacji wyspecjalizowanym biurom rachunkowo-

księgowym. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową Federacji sprawuje Prezes, Zarząd  

i Komisja Rewizyjna. 

 

 

 

 

 



§22 

 

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub innych dokumentów, w tym 

elektronicznych, w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób w tym: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Głównego 

Księgowego, Skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Federacji. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji 

 

§23 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów, w obecności 50 % ogólnej liczby delegatów w 

pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość delegatów.  

1a.  Uchwałę w sprawie rozwiązania się Federacji podejmuje Walne Zebranie 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności 50% ogólnej liczby 

delegatów.  

2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Federacji mogą być 

przedmiotem decyzji Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy 

zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Federacji powinna określać sposób jej likwidacji i cel 

na jaki przeznaczony zostanie majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na 

niej zobowiązań. 

4. Jeżeli w uchwale o rozwiązaniu Federacji nie wskazano likwidatora, 

likwidatorami są członkowie zarządu. 

 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu 

Delegatów i Zarządowi Federacji. 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretację Zarządu nie 

działają wstecz. 

 

 

 

 

 



§ 25 

 

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z chwilą wpisania go do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, z mocą obowiązującą 

od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów. 

 

 

Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów  

 

 

Katowice 04.02.2015r. 


