STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu - Olimpijczyk” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem
zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych.
§2
1. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z przepisami
miejscowymi.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk, zaś adresem siedziby jest Niepubliczny Sportowy Zespół SzkolnoPrzedszkolny przy ul. Porębskiego 4 (dalej jako „Szkoła”)
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta
Miasta Gdańska oraz posiada osobowość prawną.
§4
1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach oraz własnym Statutem.
2. Klub może być członkiem organizacji i związków sportowych o tych samych lub podobnych celach.
3. Klub może przystępować do konkursów i programów prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Klub używa pieczęci, godła,
z obowiązującymi przepisami.

flagi,

barw,

§5
odznak

i

znaczków

organizacyjnych

zgodnie

Rozdział 2
Cel i środki działania
§6
1. Celem Klubu jest:
1) Planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu oraz jego sympatyków
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkoły oraz Klubu a także pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków Klubu.
2) Angażowanie członków Klubu oraz innych osób w każdym wieku do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych.
3) Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
Klubu w tym w ogólnopolskim życiu sportowym.
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4) Wspomaganie rozwoju pozytywnego stosunku emocjonalnego do różnych form aktywności
zdrowotno-rekreacyjnej, który ułatwia podjęcie decyzji o aktywnym udziale w zajęciach
wychowania fizycznego w szkole oraz o podejmowaniu aktywności poza szkołą teraz
i w przyszłości.
5) Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem zabaw, gier, form
turystycznych i sportowych.
6) Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich, społeczności lokalnej oraz
innych na terenie swego działania.
7) Podnoszenie na wyższy poziom zdolności motorycznych poprzez różne formy treningu
ogólnorozwojowego, ukierunkowanego i specjalistycznego.
8) Nauczanie i doskonalenie różnorodnych dyscyplin sportowych, w szczególności gimnastyka
sportowa, gimnastyka artystyczna judo, mini gry zespołowe.
9) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.
§7
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
2. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
3. Organizowanie i prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego.
4. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego oraz obozów sportowych i konsultacji.
5. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
6. Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych.
7. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej.
8. Podjęcie działań mających na celu rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
§8
1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Szkoły, radą rodziców Szkoły,
władzami samorządowymi i sportowymi, klubami sportowymi, związkami sportowymi,
stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń, organizacjami pozarządowymi, samorządami,
ministerstwami oraz firmami.
2. W celu realizacji zadań statutowych, Klub może zatrudniać pracowników.
§9
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) Społecznej pracy swoich członków i działaczy
2) Pomocy materialnej i organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego i sponsorów
i działaczy.
3) Bazie sportowo - rekreacyjnej Szkoły oraz innych obiektów rekreacyjnych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Klub może zrzeszać członków:
1. Zwyczajnych
2. Uczestników
3. Wspierających
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4. Honorowych
§ 11
Członkowie zwyczajni:
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację
członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęta w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd Klubu
w drodze Uchwały.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz wybierać lub
być wybranym do władz Klubu,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
c) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu.
3. Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
d) troska o majątek Klubu.
§ 12
Członkowie uczestnicy:
1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna w każdym wieku, przyjęta przez Zarząd
Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji i wpisania na listę członków uczestników.
W przypadku osób nie pełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.
2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członkom uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
a) udział w szkoleniu sportowym i organizowanych obozach sportowych,
b) korzystanie z urządzeń, obiektów oraz sprzętu sportowego Klubu
c) korzystanie ze sprzętu przekazanego przez Klub do osobistego użytkowania,
d) udział w zawodach sportowych,
e) udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Klub.
4. Członkowie uczestnicy mają obowiązek:
a) godnego reprezentowania barw Klubu
b) rozliczania się z pobranego sprzętu w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie
c) regularnego opłacania składek członkowskich w terminach w wysokości ustalonej przez Zarząd,
d) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
§ 13
Członkowie wspierający i honorowi:
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna która zobowiązała się do
wspierania Klubu w realizacji jego celów statutowych w tym świadczeń na rzecz Klubu w gotówce,
sprzęcie lub innych formach i została przyjęta w poczet członków wspierających przez Zarząd w
drodze Uchwały.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w dowód uznania za działalność na rzecz
realizacji celów statutowych Klubu, została przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą
Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków Klubu z
głosem doradczym, bez głosu stanowiącego,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
c) korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu.
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4. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem głosu
stanowiącego oraz są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu
i uchwał władz Klubu.
§ 14
Utrata członkowska.
1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
a) wystąpienia z Klubu zgłoszonego przez członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego na
piśmie,
b) śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego,
c) utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,
d) wykluczenia członka z grona członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający sześć miesięcy, na skutek Uchwały
Zarządu,
e) wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebrania Członków za nieprzestrzeganie postanowień
statutu i uchwał władz Klubu, bądź działania na szkodę Klubu,
f) rozwiązanie się Klubu.
2. Skreślenie z listy Członka uczestnika może nastąpić z powodu:
a) nieuregulowania bieżącej składki członkowskiej,
b) uporczywego niestosowania się do regulaminów porządkowych Klubu.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy Członków uczestników podejmuje Zarząd.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Dla ważności Uchwał wszystkich władz Klubu wymagana jest obecność co najmniej połowy liczy
osób uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej. Informować
członków o bieżących działaniach i wysłuchiwać i rozpatrywać ih opinie, wnioski, uwagi, stwarzać
ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Klubu dla wszystkich jego członków.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne
i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w
roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członów zwyczajnych Klubu.
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Klubu powinien powiadomić na piśmie lub za pomocą
poczty elektronicznej o terminie i proponowanych porządku obrad, nie później jak 14 dni przez tym
terminem.
6. Walne Zebranie Członków Klubu może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych
porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko po uprzednim podjęciu
uchwały o rozszerzeniu porządku obrad, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków
zwyczajnych.
7. Jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni na Walnym Zebraniu Członków, wówczas może ono
powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażają zgodę na
odbycie Walnego Zebrania i rozpatrzenie poszczególnych spraw.
8. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie inny członek
zwyczajny Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków do tego celu.
9. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków spisuję się protokół.
§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy w szczególności:
a) uchwalanie organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Członków Zarządu Klubu.
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz odwoływanie członków Zarządu
i członków Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
f) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Klubu,
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu oraz sposobie jego likwidacji,
2. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków
podejmowane są w głosowaniu jawnych bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności
co najmniej połowy członków zwyczajnych, Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków Klubu
nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas na
kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim
porządkiem obrad wymagane quorum 1/2 członków przestaje obowiązywać.
3. Na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący może zarządzić w danym przedmiocie tajne
głosowanie.
4. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków Klubu. Członkowie
zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz wykonywać prawo głosu
przez pełnomocników.
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi i wspierający
z głosem doradczym.
§ 18.
Zarząd Klubu
1. Zarząd kieruje bieżąca działalność Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami, za wyjątkiem
spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrani Członków lub Komisji Rewizyjnej
i reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd składa się z 3 - 7 członków.
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4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków podjęta zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym lub tajnym.
5. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
6. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętą w trybie określonym w ust. 4.
7. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
8. Do kompetencji Zarządu należą:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
d) opracowanie określonych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych
w uchwałach Walnego Zebrania Członków Klubu,
e) ustalenie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności
Klubu,
f) uchwalanie budżetu i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
g) składanie sprawozdania z działalności przed Walnym Zebraniem Członków Klubu,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
i) przyjmowanie i skreślanie z listy członków uczestników,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnym i członków
wspierających Klubu,
k) uchwalanie wysokości stawek składek członków Klubu oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
l) występowanie z wnioskami na Walne Zebranie w sprawach członkowska honorowego.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
10. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd.
11. Pracą Zarządu kieruje Prezes a w razie jego nieobecności zastępuje go uprawniony przez niego członek
Zarządu.
12. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w innych sposób zawiódł
zaufanie członków Klubu.
13. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu, może podjąć Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W przypadku zawieszenia w czynnościach uchwała ta określa czas, na który członek został
zawieszony.
14. Mandat członka Zarządu Klubu wygada przed upływam kadencji w razie:
a. rezygnacji z mandatu,
b. Uchwały Walnego Zebrania Członków,
c. śmierci członka.
15. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo do uzupełniania
swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Klubu, w tym, że liczba
dobranych członków w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 liczy członków pochodzących z wyboru.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu
na wspólną kadencję.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
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4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenia Członków
Klubu.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
6. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin
Komisji.
7. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
8. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej może podjąć
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, W przypadku zawieszenia w czynnościach uchwała ta określa czas, na który członek
został zawieszony.
10. Mandat członka Komisji Rewizyjnej Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:
a. rezygnacji z mandatu,
b. Uchwały Walnego Zebrania Członków,
c. śmierci członka.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej, Komisji przysługuje prawo
uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością Klubu, z tym, że liczba
dobranych członków w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących w
wyboru.
§ 20
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
b) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym
majątkiem,
c) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków
Klubu,
d) przekładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania oraz wnioski w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) wykonywanie innych czynności przewidywanych w statucie.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
a) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków w punktu widzenia
legalności, celowości i gospodarności,
b) wydawania zaleceń po kontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia
nieprawidłowości,
c) wystąpienia z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych
z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§ 21
Dla obsługi administracyjnej Klub Zarząd może utworzyć biuro, określające jego organizację
i zakres działania.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 22
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
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2. Zasady oraz tryby przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd
Klubu.

§ 23
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebraniu Klubu - uprawnienie do wymierzenia
następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) skierowania wniosku na Walne Zebranie w przedmiocie usunięcia z Klubu.
2. Od uchwały Zarządowi o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Zarządu Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu rozstrzygająca odwołanie o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i środki finansowe Klubu
§ 24
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich,
b) sponsoringu,
c) darowizn, zapisów i spadków,
d) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
e) majątku Klubu,
f) ofiarności publicznej.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 7
Zmiana Statusu i rozwiązanie się Klubu
§ 25
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
§ 26
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji, osobę likwidatora oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Klubu.
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