STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.
§1
Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem
zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.
§2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polski a siedzibą Klubu jest Gimnazjum
w Lyskach.
§3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie zgodnym z treścią art. 7 ust. 4 i 5
ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Klub działa zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
własnym statutem.
§5
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków
sportowych.
§6
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
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Rozdział 2
Cele i środki działania
§7
Celem Klubu jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
5. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego;
6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu;
7. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
9. aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania działalności
organizacyjnej Klubu;
10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
12. promocja i ochrona środowiska naturalnego;
13. udział w realizacji projektów i programów na rzecz rekreacji i sportu;
14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
§8
Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
a) współdziałanie z organami gimnazjum, klubami sportowymi i związkami sportowymi,
władzami samorządowymi i sportowymi, środkami masowego przekazu oraz z
osobistościami
życia
publicznego
zainteresowanymi
problemami
dzieci
i młodzieży,
b) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych,
c) rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań
związanych z celami statutowymi,
d) organizację szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych,
konferencji, wykładów, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez sportowokulturalnych itp.,
e) organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowo-kulturalnych i dobroczynnych na
terenie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
f) wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia,
g) integrację z osobami niepełnosprawnymi,
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h) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Klubu od instytucji oraz
funduszy krajowych i zagranicznych,
i) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność
statutową Klubu,
j) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, organizowanie
wycieczek i aktywnego wypoczynku,
k) nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej,
l) planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.
§9
Dla osiągnięcia celów statutowych Klub realizuje zadania w zakresie sfery zadań
publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a w szczególności:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
2. Działalność nieodpłatna Klubu w zakresie pożytku publicznego to:
a) Działalność klubów sportowych (93.12.Z),
b) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
c) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
d) Pozostała działalność związana ze sportem(93.19.Z),
e) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z),
f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
g) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna(93.29.Z),
h) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z),
i) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z),
j) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
3. Działalność odpłatna Klubu w zakresie pożytku publicznego to:
a) Działalność klubów sportowych (93.12.Z),
b) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
c) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
d) Pozostała działalność związana ze sportem(93.19.Z),
e) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z),
f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
g) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna(93.29.Z),
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h) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z),
i) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z),
j) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
4.

Cały dochód z działalności Klubu przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową
Klubu.
§ 10

1.
2.

Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków i działaczy oraz
pomocy rodziców uczniów.
Do realizacji swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
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Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół powiatu
rybnickiego, którzy złożą pisemna deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające
wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem i które deklarują pomoc
materialną - finansową.
§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej
deklaracji przystępującego, zawierającej:
a) imię i nazwisko (nazwę),
b) miejsce zamieszkania (siedziba),
c) w przypadku osób fizycznych – data i miejsce urodzenia,
d) oświadczenie o przystąpieniu,
e) w przypadku małoletnich poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,
f) w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zdeklarowanej
pomocy na rzecz klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po
podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
§ 15
Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej
powiatu może być nadana godność członka honorowego, którą nadaje Zarząd Klubu.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu, a także oceniać ich działalność,
3. uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
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4. korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych Klubu podczas zajęć treningowych,
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Klubu.
§ 17
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu,
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
1. aktywne uczestniczenie w działalności Klubu i realizacji jego celów i zadań,
2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
3. godne reprezentowanie barw klubu,
4. regularne opłacanie składek członkowskich i spełnianie zadeklarowanych świadczeń na
zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§ 19
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych,
natomiast zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 20
Członkostwo Klubu ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
3. rozwiązanie Klubu,
4. śmierć członka.
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Rozdział 4
Organy Klubu
§ 21
1. Organami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich organów Klubu trwa cztery lata. Wybór organów następuje
w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Członkowie organów pełnią swe funkcje społecznie.
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów zapadają
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 22
1.
2.

3.
4.

5.

Najwyższym organem Klubu jest Walne Zebranie Klubu. Zebranie może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, co cztery lata.
Termin zebrania, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członkom nie
później niż 14 dni przed zebraniem.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:
a) własnej inicjatywy,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 23

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co
najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd.
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§ 24
1.
2.
3.
4.

Zarząd Klubu liczy 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy
spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
trzy miesiące.
Dla ważności uchwał Zarządu Klubu Konieczna jest obecność, co najmniej 2\3 liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
działającemu wspólnie z Sekretarzem.
§ 25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
4. uchwalenie okresowych planów pracy Klubu i preliminarzy budżetowych,
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8. powoływanie nowych sekcji Klubowych i zasad ich działania,
9. współpraca z dyrekcjami szkół, władzami państwowymi, samorządowymi oraz
sportowymi,
10. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
11. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego i komisji Rewizyjnej.
§ 26
1. Członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu,
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny
sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje
Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
4. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
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a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
Klubu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu
oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one
nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań
Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Klubu,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji
Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 28
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź
w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub
zawieszeniu.
§ 29
1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych osób, które uzyskały w ostatnich wyborach
kolejno największą liczbę głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć
1/3 pochodzących z wyboru.
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Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 30
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Klubu.
§ 31
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje
– zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo
wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
d) wykluczenia spośród grona członków Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

10

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 32
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje budżetowe lub samorządowe na zadania zlecone,
d) dochody z majątku,
e) odsetki bankowe i lokaty terminowe,
f) wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
g) wpływy z działalności odpłatnej,
h) inne wpływy.
3. Wszystkie środki finansowe uzyskane przez Klub przeznaczone są na realizację celów
statutowych.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy 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”
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 z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
.
§ 33
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy, co najmniej dwóch upoważnionych
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
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Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 34
Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu przyjętej
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych do
głosowania.
§ 35
1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu przyjętej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania się klubu powinna określać tryb likwidacji oraz
przeznaczenie jego majątku.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu poprzez władze rejestracyjne.
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