
STATUT 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

§1 
Stowarzyszenie nosi nazwę : Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„OGNIWO", używa skrótu TKKF „OGNIWO" i zwane jest dalej ,Ogniskiem". 

§2 
Terenem działania i siedzibą władz Ogniska jest miasto Cieszyn. 

§3 
1) Ognisko jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 
prawną.

2) Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2015.1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2016.1817) oraz na 
podstawie niniejszego statutu."

§4 
1) Ognisko jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

2) Ognisko może być członkiem związków sportowych i innych organizacji, których celem 
jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

§5 
Ognisko używa godła, flagi i barw Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

§6 
Ognisko opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy. 
Dla realizacji celów statutowych klub może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II 
Cele i sposób ich realizacji 

§7
Celem Ogniska jest: 
1) Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej oraz upowszechnianie rekreacji ruchowej, 
sportu i profilaktyki zdrowotnej w obszarze pożytku publicznego.

2) Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem życia sportowego dzieci i młodzieży.

3) Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej 
wśród społeczeństwa poprzez angażowanie ich do rożnych form aktywności ruchowej, 
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności, niepełnosprawności i 
zainteresowań sportowych.

4) Organizowanie imprez własnych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych  



organizowanych przez inne stowarzyszenia i organizacje. 

5) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego ich 
rozwoju.

6) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rożnych dziedzinach sportu.

7) Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

8) Organizacja i promocja wolontariatu.

9) Krzewienie dyscypliny, solidarności, patriotyzmu, sumiennego wypełniania obowiązków 
społecznych i obywatelskich.

10) Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki, 
rehabilitacji, promocji zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i rodziny.

11) Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i 
organizacji wolontariatu, a także innych sfer zadań publicznych związanych z realizacją 
celów statutowych.

§8 
1) Dla realizacji powyższego celu Ognisko:

a) współdziała z władzami samorządowymi w celu zapewnienia właściwych  
    warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
b) organizuje ćwiczenia fizyczne i zajęcia szkoleniowe w zakresie sportu i rekreacji.
c) organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, obozy sportowe.
d) prowadzi działalność wydawniczą, promocyjną i informacyjną,
e) organizuje poradnictwo w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, sportu 
    dla wszystkich.
 f) przyjmuje do realizacji zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i 
    sportu, promocji i organizacji wolontariatu, a także innych sfer zadań publicznych 
    związanych z realizacją celów statutowych.
g) podejmuje inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji celów statutowych.

2) Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 
publicznych organizacji pożytku publicznego i jest prowadzona jako nieodpłatna 
działalność statutowa, dla której oznaczenia przyjmuje się następujące numery PKD:

a) 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych.
b) 93.12.Z  Działalność klubów sportowych.
c) 93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
d) 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem.
e) 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i                
          rekreacyjnych."

Rozdział III 
Członkowie Ogniska - ich prawa i obowiązki 

§9 
Członkowie Ogniska dzielą się na: 
1) zwyczajnych,



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

§10 
1) Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która wniesie pisemną deklarację 
przystąpienia do Ogniska i zostanie przyjęty przez Zarząd Ogniska.

2) Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Ogniska z głosem stanowiącym posiadając 
    czynne i bierne prawo wyborcze. 
b) poddawać ocenie działalność Ogniska oraz wysuwać wnioski i postulaty wobec 
    jego władz.
c) reprezentować Ognisko biorąc czynny udział w imprezach sportowych i innych.
d) używać godła, flag i barw TKKF i odznak Ogniska.

3) Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) aktywny udział w działalności Ogniska. 
b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Ogniska. 
c) regularne opłacanie składek członkowskich.
d) dbanie o dobre imię i majątek Ogniska.

§11
1) Członkami uczestnikami mogą być małoletni.

2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić 
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do 
stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz 
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§12
1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna Iub pełnoletnia osoba fizyczna, która 
zadeklaruje pomoc finansową lub inny sposób wspierania Ogniska, złoży deklaracje i 
zostanie przyjęta przez Zarząd Ogniska.

2) Członek wspierający, będący osobą prawna działa w Ognisku za pośrednictwem 
upoważnionego przedstawiciela.

3) Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.

4) Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) czynny udział w działalności Ogniska, 
b) opłacanie składek członkowskich, 
c) udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych Ogniska,
d) przestrzeganie statutu i uchwał władz Ogniska.



§13
1) Członkostwo honorowe jest najwyższą formą wyróżnień Ogniska. Nadawane jest za 
szczególne zasługi dla Ogniska na podstawie uchwały jego Zarządu.

2) Członkowie honorowi mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Ogniska z głosem doradczym. 
b) zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Ogniska.

3) Członkostwo Honorowe może być nadane członkom zwyczajnym, wspierającym oraz 
osobom fizycznym i prawnym nie będącym członkami Ogniska.

§14
1) Członkostwo ustaje na skutek:

a) wystąpienia, 
b) wykreślenia z rejestru członków, 
c) wykluczenia,
d) zgonu,
e) likwidacji Ogniska, 
f) utraty praw obywatelskich. 

2) Wystąpienie - dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez 
Zarząd w ciągu jednego miesiąca.

3) Wykreślenia z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu nie opłacania składek 
członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy.

4) Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nieprzestrzegania statutu, uchwał władz 
Ogniska lub regulaminów. Przed wykluczeniem członek winien być wezwany do 
osobistego złożenia wyjaśnień.

§15 
1) Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
w terminie 1-go miesiąca od daty wysłania informacji o ustaniu członkostwa.

2) Osoba, której Członkostwo ustało ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu w czasie 
rozpatrywania jego odwołania, popierać i składać wyjaśnienia. 

3) Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje praw i obowiązków 
statutowych członka.

4) Rozstrzygniecie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

Rozdział IV 
Władze Ogniska

§16
1) Władzami Ogniska są:

a) Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.



2) Władze Ogniska są stałymi organami kolegialnymi

3) Kadencja władz trwa 4 lata.

4) Członek władz pełni swoją funkcję honorowo z wyjątkiem urzędującego członka 
Zarządu, którego może powołać Zarząd.

§17 
1) Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków) jest najwyższą władzą Ogniska. 
Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

2) W Walnym Zebraniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków) uczestniczą wszyscy 
członkowie Ogniska.

3) Zebranie Przedstawicieli Członków zwołuje się w przypadku gdy ilość członków będzie 
większa niż 100 osób. Sposób i tryb wyłaniania przedstawicieli określa każdorazowo 
Zarząd Ogniska przez podjęcie stosownej uchwały.

§18 
1) Zwyczajne Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków) zwołuje Zarząd co 4 
lata.

2) Do kompetencji Walnego Zebrania (Zebrania Przedstawicieli Członków) należy:
a) ustalanie kierunków działalności Ogniska. 
b) rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
    ocena działalności tych władz,  
c) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu na  wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalenie regulaminu działania władz Ogniska,
e) wybór władz Ogniska, 
f) zmiana statutu Ogniska, 
g) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił innych władz Ogniska,
h) rozwiązanie Ogniska. 

3) Nadzwyczajne Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków) zwoływane jest na 
żądanie:

a) Zarządu, 
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Co najmniej 1/3 ogółu członków Ogniska uprawnionych do głosowania.

4) Nadzwyczajne Walne Zebrania (Zebrania Przedstawicieli Członków) rozpatrują tylko te 
sprawy, dla których zostały zwołane. Powinny one być zwołane w ciągu 30 dni od daty 
zgłoszenia żądania.

5) O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania (Zebrania Przedstawicieli 
Członków) Zarząd zawiadamia pisemnie członków 14 dni przed terminem jego zwołania.

6) Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków) jest władne do podejmowania 
uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7) Uchwały Walnego Zebrania (Zebrania Przedstawicieli Członków) zwołanego w drugim 
terminie są ważne bez względu na ilość obecnych, z tym, że liczba ta nie nie może być 
niższa niż 15 członków uprawnionych do głosowania.



8) O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania 
(Zebrania Przedstawicieli Członków) zapadają zwykłą większością głosów.

9) Głosowanie na Walnym Zebraniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków) jest jawne. 
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym. We wszystkich innych 
sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli 
Członków) zwykłą większością głosów.

10) Walne Zebranie (Zebranie Przedstawicieli Członków) prowadzi przewodniczący 
wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania (Zebrania Przedstawicieli 
Członków) sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i 
protokolanta.

§19
1) Zarząd Ogniska składa się z 5-7 członków, wybranych przez Walne Zebranie (Zebranie 
Przedstawicieli Członków) na 4-letnią kadencję.

2) Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając prezesa, wiceprezesów, 
sekretarza i skarbnika.

3) Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu (w miejsce ustępujących 
członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu w ilości nie większej jak 1/3 członków 
pochodzących z wyboru.

4) Mandat członka władz Ogniska wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) rezygnacji z mandatu, 
b) odwołania ze składu uchwałą Zarządu, 
c) utraty członkostwa w Ognisku,
d) utraty praw obywatelskich i honorowych.

 
5) Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

§20
Do zakresu działania Zarządu należy: 
1) Reprezentowanie Ogniska na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania (Zebrania Przedstawicieli Członków).

3) Kierowanie działalnością Ogniska.

4) Uchwalanie okresowych planów działalności.

5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Ogniska.

6) Zwoływanie Walnych Zebrań (Zebrań Przedstawicieli Członków).

7) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

8) Określanie wysokości składek i opłat członkowskich.



9) Ustalanie regulaminów wewnętrznych.

10) Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Ogniska oraz nadzór nad całokształtem 
spraw pracowniczych.

11) Rozstrzyganie sporów między członkami Ogniska wynikających z jego działalności.

12) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, bilansu.

13) Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej 
kompetencji innych władz Ogniska.

§21 
1) Do występowania w imieniu Ogniska jako osoby prawnej, uprawniony jest Zarząd 
Ogniska

2) Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jak i 
niemajątkowych Ogniska oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie 
dwóch osób, w tym Prezesa.

§22 
1) Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.

2) Uchwały są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą 
większością.

§23 
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie 
(Zebranie Przedstawicieli Członków) na 4-letnią kadencję.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, czy innych 
organów wykonawczych Ogniska ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia. Członek Komisji Rewizyjnej nie może 
być zatrudniony w Ognisku.

3) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo z winy umyślnej.

4) Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając Przewodniczącego i jego zastępcę.

5) W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania jej 
kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 
członków Komisji Rewizyjnej.

§24 
1) Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Ogniska, 



b) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami     
    wynikającymi z kontroli, 
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu ( Zebraniu   
    Przedstawicieli Członków) i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium
    dla ustępującego Zarządu,
d) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z    
    głosem doradczym.

Rozdział V 
Sekcje Ogniska 

§25 
1) Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Ogniska tworzonymi przez Zarząd, grupującymi
członków według dyscyplin i dziedzin sportu lub zainteresowań.

2) Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział VI 
Nagrody i kary 

§26 
1) Zarząd Ogniska ma prawo nagradzania i wyróżniania członków zasłużonych w 
działalności Ogniska.

2) Zasady i tryb przyznania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez 
Zarząd.

§27 
1) Zarząd ma prawo nakładania na członków, za naruszanie postanowień statutu, 
regulaminów i uchwal władz Ogniska następujących kar:

a) upomnienia, 
b) nagany, 
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia z Ogniska.

2) Ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania ( Zebrania 
Przedstawicieli Członków ), wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od 
daty doręczenia orzeczenia o karze.

3) Uchwała Walnego Zebrania ( Zebrania Przedstawicieli Członków ) Ogniska o ukaraniu 
jest ostateczna.

Rozdział VII 
Majątek Ogniska 

§28 
1) Majątek Ogniska stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności.



2) Majątek Ogniska powstaje z następujących źródeł:
a) składek i opłat członkowskich,  
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) środków na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Ognisku,
d) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, 
e) dochodów z majątku, 
f) innych wpływów. 

§29
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jej członków, członków 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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
jego 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,

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia 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 z celu statutowego Stowarzyszenia,

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII 
Zmiana statutu i rozwiązanie Ogniska 

§30 
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Ogniska ( Zebrania Przedstawicieli 
Członków ) podjętej większością 2/3 głosów. 

§31 
1) Rozwiązanie Ogniska może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Ogniska
( Zebrania Przedstawicieli Członków) podjętej 2/3 głosów.

2) Walne Zebranie Ogniska ( Zebranie Przedstawicieli Członków ) może uchwalić 
rozwiązanie się Ogniska, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do 
wiadomości członkom, w terminie i w sposób określony w statucie.

3) Uchwała o rozwiązaniu Ogniska powinna wyznaczyć likwidatora, określić sposób           
likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Ogniska. 


