
STAUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

>> STASZIC <<

przy

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Stanisława Staszica

w STĄPORKOWIE
(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu w dniu 30 stycznia 2012 r.)

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny UKS „STASZIC”

§ 1

1. Uczniowski Klub Sportowy „STASZIC”, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem 

zrzeszającym  uczniów,  absolwentów,  nauczycieli,  rodziców  uczniów  oraz 

pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

2. Członkami  Klubu  mogą  być  inne  osoby  zamieszkałe  na  terenie  miasta  i  gminy 

Stąporków,  w  szczególności  dzieci  i  młodzież  szkolna  ze  szkół  podstawowych  i 

gimnazjów.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Stąporków.

2. Siedzibą  Klubu  jest  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Stanisława  Staszica

w  Stąporkowie,  ul.  Staszica  4,  tel.  (41)  374144,  fax.  (41)  3741802,  e-mail: 

szkola@zsp-staporkow.neostrada.pl.

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. 

o  kulturze  fizycznej  i  z  tego tytułu  podlega  ewidencji  prowadzonej  przez  Starostę 

Koneckiego.

2. Klub posiada osobowość prawną.
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§ 4

1. Klub  działa  zgodnie  z  ustawą  o  kulturze  fizycznej,  ustawą  –  Prawo

o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków 

sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i formy działania UKS „Staszic”

§ 6

Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” realizuje następujące cele:

1. Upowszechnia kulturę fizyczną, sport i krajoznawstwo.

2. Wspomaga pracę wychowawczą prowadzoną przez szkoły i rodziny.

3. Upowszechnia zasady profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

4. Upowszechnia  wiedzę  i  umiejętności  na  rzecz  obronności  kraju,  ratownictwa

i ochrony ludności cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego.

5. Upowszechnia narodowe i regionalne tradycje oraz osiągnięcia sportowe.

6. Rozwija samodzielność i przedsiębiorczość młodzieży w zakresie organizacji czasu 

wolnego  od  nauki  oraz  przeciwdziałania  patologiom  (alkoholizm,  narkomania, 

nikotynizm).

7. Wspomaga działalność środowiskowych organizacji i instytucji pracujących na rzecz 

osób niepełnosprawnych.

§ 7

Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie  i  zarządzanie  programową  działalnością  klubową  we  współpracy

z  dyrektorem  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Stanisława  Staszica

w Stąporkowie oraz z lokalnymi organizacjami sportowo-turystycznymi działającymi 

w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
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2. Organizowanie  szkolnych,  międzyszkolnych  oraz  środowiskowych  zawodów 

sportowych i imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

3. Organizowanie  środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych i  integracyjnych 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

4. Organizowanie imprez sprawnościowych upowszechniających wiedzę i umiejętności 

na  rzecz  ratownictwa,  obrony  ludności  cywilnej,  bezpieczeństwa  publicznego

i obronności państwa.

5. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w szczególności dla 

nauczycieli i rodziców uczniów.

6. Organizowanie  we  współpracy  z  Radą  Pedagogiczną  dla  uczniów  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie wycieczek turystyczno-

krajoznawczych, a także kursów z zakresu dyscyplin sportowych nie realizowanych na 

zajęciach wychowania fizycznego.

7. Sprawowanie  patronatu  organizacyjnego  nad  prowadzonymi  w  szkole  klasami 

sportowymi i mundurowymi.

8. Popularyzowanie  za  pośrednictwem  gazetki  szkolnej,  lokalnej  prasy,  strony 

internetowej  tradycji  sportowych,  ze  szczególnym  podkreśleniem  osiągnięć  UKS 

Staszic.

9. Organizowanie  zajęć  szkoleniowych  dla  młodzieży  przygotowujących  do 

samodzielnego organizowania i prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych w sali 

gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych.

10. Kontynuowanie  bieżącej  współpracy  z  Miejskim  Klubem  Sportowym  oraz 

Stąporkowską Sekcją Karate – Kyokushin.

§ 8

1. Klub opiera swą działalność na :

• społecznej pracy swoich członków i sympatyków ,

• pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

• bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,

• dotacjach z jednostek samorządowych i rządowych,

• darowiznach.
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Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie ZSP, nauczyciele i pracownicy 

szkoły oraz absolwenci i rodzice uczniów.

2. Zarząd Klubu ma prawo przyjąć do Klubu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu miasta i gminy Stąporków.

3. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą 

przedstawicieli ustawowych.

4. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest złożenie pisemnej deklaracji i wpłata wpisowego. 

Zarząd Klubu ma prawo zwolnić kandydata – na jego prośbę – z obowiązku wpłaty 

wpisowego.

5. Uczestnictwo  w  organizowanych  przez  Klub  zawodach  sportowych  i  innych 

imprezach  sportowo  –  rekreacyjnych  jest  nieodpłatne  dla  uczniów  szkół 

podstawowych,  gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  w  mieście  i  gminie 

Stąporków.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa  w  Walnych  Zgromadzeniach  Klubu  z  biernym  i  czynnym  prawem 

wyborczym  z  ograniczeniami  określonymi  w  art.  3  ust.  2  i  3  ustawy  –  Prawo  

o stowarzyszeniach.

2. Kandydowania do władz klubu,

3. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

5. Korzystania z urządzeń sportowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

6. Korzystania z innych uprawnień określanych doraźnie przez Zarząd Klubu.
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               Uprawnienia, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom 

Klubu  w wieku poniżej 16 lat.
. 

§ 12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają 

cele Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Klubu poprzez 

głosowanie, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu. 

4. Do obowiązków członków wspierających należy wypełnianie zadeklarowanych 

świadczeń na rzecz Klubu.                  

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich uprawomocnionych przedstawicieli  

w Walnym Zgromadzeniu Klubu z głosem doradczym.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.

2. Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu 

na wniosek Zarządu Klubu lub na wniosek zgłoszony przez uczestników Walnego 

Zgromadzenia i poparta w głosowaniu.

3. Członkowie honorowi mają  prawo do:

• uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Klubu z głosem doradczym,

• zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

• korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

4. 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
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3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

• umyślnego naruszenia postanowień statutu,

• nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku.

3. Działania na szkodę Klubu.

4. Rozwiązanie Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

• Walne Zgromadzenie Klubu

• Zarząd Klubu,

• Komisja Rewizyjna.

1. Kadencja władz trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym lub 

tajnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Klubu.

2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Może być ono zwyczajne 

lub

nadzwyczajne, sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 

cztery lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

• z własnej inicjatywy,
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• na wniosek Komisji  Rewizyjnej.

• na wniosek ½ ogółu członków.

5. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Klubu  odbywa  się  nie  później  niż  w  ciągu 

miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały oraz obraduje nad sprawami, 

dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

• uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

• rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji  Rewizyjnej,

• uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

• wybór Zarządu i Komisji  Rewizyjnej,

• podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

• ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

• rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady  Walnego 

Zgromadzenia Klubu.

2. Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 

co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim bez 

względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W  Walnym  Zgromadzeniu  Klubu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby 

zaproszone przez Zarząd.

§ 20

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 8 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Klubu, 

którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza. Liczbę członków Zarządu ustala 

każdorazowo Walne Zgromadzenie Klubu.

2. Członek  Zarządu  Klubu  nie  może  być   skazany  prawomocnym  wyrokiem  za 

przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Zebrania Zarządu Klubu obywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał.

4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi 

działającemu wspólnie z Sekretarzem.
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§ 21

Do  zadań  Zarządu  Klubu  należy  kierowanie  działalnością  Klubu  w  okresach  pomiędzy 

Walnymi Zgromadzeniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 22

1. Członek Zarządu klubu 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.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje 

Zarząd  większością  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy uprawnionych  do 

głosowania.

3. Usunięty  lub  zawieszony  członek  Zarządu  ma  prawo  odwołania  się  do  Walnego 

Zgromadzenia Klubu w ciągu piętnastu dni od daty podjęcia uchwały o usunięciu lub 

zawieszeniu.

4. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie Klubu usunięty bądź 

zawieszony członek nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

§ 23

1. Komisja  Rewizyjna   jest  organem  kontrolującym  i  nadzorującym  całokształt 

działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolno – nadzorujących 

jest uprawniona do:

• żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Klubu;

• żądania  od  członków  Zarządu  składania  pisemnych  lub  ustnych  wyjaśnień 

dotyczących działalności Klubu.
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3. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  –  5  członków  wybieranych  przez  Walne 

Zgromadzenie Klubu. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

Liczbę członków Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Klubu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

•  być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim ,we 

wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości 

z tytułu  podległości służbowej;

• być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  z  winy  umyślne  ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

• otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji.

5. Komisja  Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  regulamin  zatwierdzony  przez  Walne 

Zgromadzenie Klubu.

6. Do zakresu czynności kontrolno – nadzorczych Komisji wchodzi w szczególności:

• przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu oraz 

wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  tej 

działalności;

• składanie pisemnych zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień 

i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja dochodzi do wniosku, że spowodują 

one lub mogą spowodować szkody bądź nieprawidłowości w działaniu Klubu;

• występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Klubu, 

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia 

niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu;

• składanie  sprawozdań  z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym  Zgromadzeniu 

Klubu oraz stawianie  wniosków o udzielenie  lub odmowę udzielenia  absolutorium 

ustępującemu Zarządowi.

§ 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z 

jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem 

lub regulaminem Komisji, bądź też w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 

podejmuje  Komisja  większością  2/3  głosów  przy  obecności  najmniej  połowy 

uprawnionych do głosowania.
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3. Odwołany lub  zawieszony członek Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo odwołać  się  do 

Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie piętnastu dni od daty uchwały o odwołaniu 

lub zawieszeniu.

4. Do  czasu  rozstrzygnięcia  odwołania  przez  Walne  Zgromadzenie  Klubu  członek 

Komisji Rewizyjnej nie wykonuje zadań określonych w § 23 p. 6.

 

§ 25

1. W  przypadku  powstania  jednego  wakatu  w  Zarządzie  lub  w  Komisji  Rewizyjnej 

władzom  tym  przysługuje  prawo  dokooptowania  jednej  osoby  spośród  członków 

zwyczajnych Klubu.

2. W  przypadku  powstania  większej  liczby  wakatów  w  Zarządzie  lub  w  Komisji 

Rewizyjnej  niż  określona  w  p.  1,  wyboru  dokonuje  Nadzwyczajne  Walne 

Zgromadzenie Klubu.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26

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.

§ 27

1. W  razie  naruszenia  postanowień  statutu  lub  uchwał  władz  Klubu  –  Zarządowi 

przysługuje  –  zgodnie  z  regulaminem  zatwierdzonym  przez  Walne  Zgromadzenie 

Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

• upomnienia,

• nagany,

• zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku,

• wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie piętnastu dni.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
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Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

• składki członkowskie,

• darowizny i zapisy,

• dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

• dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

• inne dochody, których uzyskanie przyczyni się  do rozwijania działalności statutowej.

3. Majątek i fundusze Klubu nie mogą być wykorzystane w innych celach, niż określone 

w § 6.

4. Zabrania się:  

• a)  udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  organizacji  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",

• 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 

organizacji,  członkowie  jej  organów  lub  pracownicy  oraz  ich  osób  bliskich,  na 

zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich  lub  po  cenach  wyższych  niż 

rynkowe.

11



§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz  udzielania  pełnomocnictw  wymagane  są  podpisy  dwóch  osób  spośród  trzech 

upoważnionych,  w  tym   Prezesa  lub  Sekretarza  oraz  jednego  upoważnionego  Członka 

Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30

Zmiany  statutu  Klubu  wymagają  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Klubu  podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy 

uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała  o rozwiązaniu  się Klubu określa  tryb  likwidacji  oraz cel  na jaki ma być 

przeznaczony majątek.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 32

Interpretacja postanowień statutu należy do Zarządu Klubu.

§ 33

Z dniem wejścia niniejszego statutu wszystkie organy Klubu działają wg zasad 

i kompetencji przez niego określonych.

§ 34

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu  moc obowiązującą traci statut 

dotychczasowy , który przyjęto Decyzją Starostwa Powiatowego w Końskich –  Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 13 kwietnia 2011r.

12


	Rozdział 8
	Przepisy końcowe

