
 

STATUT  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Firma spółki brzmi:  OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać nazwy skróconej ODRA OPOLE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 
3. Siedzibą spółki jest miasto Opole.  
4. Założycielem spółki jest MIASTO OPOLE  
5. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
6. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz zakładać i uczestniczyć w 

organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 
 

§ 2 
1. Celem działalności spółki jest między innymi realizacja zadań własnych Miasta Opola z zakresu 

kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w szczególności 
obejmujących: 

a) prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 688, z późn. zm.) w szczególności poprzez 
wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu; 

b) prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468);  

c) budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury sportowej. 
2. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
 

Przedmiot działalności spółki 
 

§ 3 
Przedmiot działalności spółki obejmuje:  
1) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych, 
2) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych, 
3) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
4) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 
5) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
6) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem, 
7) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
8) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
9) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 

10) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
11) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi, 
12) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
13) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, 
14) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
15) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 
16) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
17) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), 
18) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
19) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 
20) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 
21) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
22) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 



23) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
24) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
25) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
26) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
27) 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 
28) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
29) 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
30) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
31) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
32) 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza, 
33) 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 
34) 58.11.Z - Wydawanie książek, 
35) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 
36) 58.13.Z - Wydawanie gazet, 
37) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
38) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
39) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 
40) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 
41) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura. 
 
 

Kapitał zakładowy 
 

§ 4 
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 800.000 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) i dzieli 

się na: 
a) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 1000, o równej wartości 
nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każda, 
b) 7.000 (siedem tysięcy) Akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000, o równej wartości 
nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każda. 

2. Kapitał zakładowy został w całości objęty przez Założyciela i pokryty wkładem pieniężnym w 
wysokości 800.000 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). 

3. Cały kapitał został wpłacony przed zarejestrowaniem spółki. 
4. Akcje spółki następnych emisji mogą być emitowane po zarejestrowaniu spółki. 
5. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem Zarządu. Podpis może być 

mechanicznie odtwarzany. 
6. Odcinek zbiorowy lub dokument akcji może zostać złożony do depozytu Spółki, na dowód czego, 

Zarząd Spółki wyda akcjonariuszom stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany 
wydać akcje należące do akcjonariuszy na ich żądanie. 

7. Zarząd prowadzi księgę akcyjną akcji imiennych (księga akcyjna). 
8. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw akcji 

wykonuje Spółka i w tym zakresie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie uczestniczy w 
wykonywaniu takich zobowiązań. 
 
 

Uprzywilejowanie akcji i inne postanowienia dotyczące akcji 
 

§ 5 
1. Wszystkie akcje są  akcjami imiennymi i nie są uprzywilejowane. 
2. Osoba fizyczna, osoba prawna bądź ułomna osoba prawna, posiadająca akcje lub inne tytuły 

uczestnictwa w Spółce nie może posiadać akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych klubach 
sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłki nożnej ani też 
zasiadać w ich organach. 
 



Podwyższenie kapitału zakładowego 
 

§ 6 
1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych 

akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.  
3. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej 

akcji, połączenie akcji lub przez ich umorzenie oraz w wypadku podziału przez wydzielenie.  
 

Obrót akcjami 
 

§ 7 
Akcje imienne Spółki są zbywalne. 
 

Kapitały i Fundusze 
 

§ 8 
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zapasowy, 
2) kapitał rezerwowy, 
3) pozostałe kapitały i fundusze. 

2. Spółka tworzy i znosi uchwałą Walnego Zgromadzenia, kapitały i fundusze, na początku i w trakcie 
roku obrotowego. 

3. O użyciu kapitałów i funduszy rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 
 

Umorzenie akcji 
 

§ 9 
Walne Zgromadzenie może w każdym czasie uchwalić umorzenie akcji imiennych za pisemną zgodą 
akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia akcji imiennych przez Spółkę 
(dobrowolne umorzenie). 

 
Organy spółki 

 
§ 10 

Organami Spółki są:  
1) Zarząd, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Walne Zgromadzenie.  
 
 

Zarząd 
 

§ 11 
1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków powołanych na wspólną kadencję. Liczbę 

osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza. 
2. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata. 
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza 

powołując członków Zarządu, wskazuje jednego z nich na Prezesa Zarządu. 
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 

 
§ 12 

1. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Spółka, a czynności z zakresu prawa 
pracy w jego imieniu dokonuje Zarząd lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa 
lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
należą do kompetencji Zarządu. 

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 
 



 
§ 13 

 
Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu 
samodzielnie, a w sprawach w których wartość praw i obowiązków przekracza 20.000 zł (dwadzieścia 
tysięcy złotych) netto, Spółkę reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu, albo jeden członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

 
     § 14 

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni są w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług 
zarządzania na czas pełnienia funkcji. 

2. W umowie miedzy Spółką członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje 
rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.   
 

Rada Nadzorcza 
 
      § 15 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. 
2. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.  
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja 

członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Okres kadencji upływa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie, który określa szczegółowy tryb jej funkcjonowania. 

6. Radę Nadzorczą Spółki pierwszej kadencji powołuje Założyciel Spółki. 
 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady 
Nadzorczej oraz pozbawia te osoby tych funkcji. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 
kieruje pracą tego organu a w szczególności zwołuje posiedzenie i ustala porządek obrad. 

3. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.  
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem 
Rady Nadzorczej przesłane listem poleconym lub w inny sposób wskazany przez członka Rady 
Nadzorczej, w szczególności na podany adres poczty elektronicznej. Z ważnych powodów 
Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 3 dni. 

5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej określa 
termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.  
 

§ 17 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu 

jest obecna, co najmniej połowa jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 
połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.  
 
 

§ 18 



1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach 
oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 
2.   

2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady 
Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady 
Nadzorczej, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. 

3. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, a także koszty ponoszone przez członków 
Rady Nadzorczej związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, podlegające zwrotowi, 
zgodnie z ust. 2, obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki. 
 

§ 19 
Do szczególnych uprawnień Rady należy:   

1) ocena sprawozdań z działalności Spółki w roku obrotowym oraz sprawozdań finansowych; 
2) ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub 

pokrycia strat; 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w pkt 1 i 2 powyżej; 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania ze swej działalności; 
5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; 
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie liczby osób wchodzących w 

skład Zarządu; 
7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów; 
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności; 
9) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; 
10) wyrażanie Zarządowi zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny; 
11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd; 
12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i zmian tych planów; 
13) zatwierdzanie zasad premiowania w Spółce; 
14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek; 
15) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 80.000 zł netto, 

z zastrzeżeniem pkt 16) poniżej;  
16) podejmowanie uchwały w sprawie zasad zawierania umów z zawodnikami, trenerami oraz 

z innymi osobami wchodzącymi w skład sztabu trenerskiego i umów z menedżerami 
zawodników, trenerów i innych osób wchodzących w skład sztabu trenerskiego lub 
wyrażanie zgody na zawieranie umów z zawodnikami, trenerami oraz z innymi osobami 
wchodzącymi w skład sztabu trenerskiego i umów z menedżerami zawodników, trenerów 
i innych osób wchodzących w skład sztabu trenerskiego.   

 
Walne Zgromadzenie 

 
§ 20 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. 
 

§ 21 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu albo w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
wskazanym w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie. 
 

§ 22 
1. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks 

Spółek Handlowych oraz Statut Spółki. 
2. W szczególności do właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, których 

przedmiotem jest:  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; 
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków; 
3) podział zysku lub pokrycie straty; 



4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby osób 

wchodzących w skład Rady Nadzorczej;  
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; 
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  
7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
8) zmiana Statutu; 
9) emisja obligacji każdego rodzaju; 
10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 
11) nabycie akcji imiennych własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w 
art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych; 

12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu Spółek 
Handlowych; 

13) tworzenie, użycie i likwidacja funduszy oraz kapitałów, za wyjątkiem likwidacji kapitału 
zapasowego; 

14) połączenie (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 516 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, gdy Spółka jest spółką przejmującą), przekształcenie lub likwidacja 
Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji. 

3. Wypracowany zysk Spółka przeznacza w całości na działalność Statutową lub pokrycie strat z 
lat poprzednich.  

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 22. 
1. Organizację spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. 
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
4. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2020 roku. 
5. Wymagane przez prawo ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym. Każde ogłoszenie spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie spółki. 
6. W związku z treścią art. 304 § 2 pkt 6) Kodeksu Spółek Handlowych obciąża się Spółkę 

kosztami w związku z jej utworzeniem w wysokości 1.599 PLN ( słownie jeden tysiąc pięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).  

 


