STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gepard”
przy Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy
w Warszawie, ulica Przasnyska 18a

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Uczniowski Klub Sportowy „Gepard”, w skrócie UKS „Gepard”, zwany dalej
„Klubem” jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 1
ustawy o sporcie.
§2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
Klubu jest miasto stołeczne Warszawa
§3
Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§4
Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz
niniejszym Statutem.
§ 5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.
§6
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§7
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków
sportowych.

Rozdział II
Cele Klubu
§8
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków
Klubu,
2) prowadzenie szkolenia sportowego,
3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym,
4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
5) uczestnictwo w imprezach sportowych,
6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności
fizycznej,
8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
9) dbałość o zdrowie członków Klubu,
10) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
§9
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów
sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają
sukcesy sportowe,
2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
3) prowadzenie zajęć sportowych,
4) organizację i udział w imprezach sportowych,
5) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za
granicą,
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7) organizowanie obozów sportowych,
8) współpracę z organami administracji publicznej,
9) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych
Klubu.
2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność
pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Zwyczajnych
2) Wspierających
3) Honorowych
§11
Członkostwo zwyczajne Klubu nabywa się z chwilą przyjęcia przez Zarząd
Klubu na podstawie złożonej deklaracji.
§12
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, w szczególności
uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz sympatycy.
§13
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) Brać udział we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych
przez Klub.
2) Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu i brać
udział w głosowaniu z głosem stanowiącym oraz korzystać z biernego
i czynnego prawa wyborczego, z ograniczeniami określonymi w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
3) Posiadać legitymację klubową i nosić klubowe odznaki.
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4) Uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych
przez Klub.
5) Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1) Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, wykonywanie uchwał
władz Klubu.
2) Dbanie o dobre imię i wizerunek Klubu.
3) Czynny udział w działalności Klubu.
4) Regularne opłacanie składek członkowskich, na zasadach ustalonych
przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
§14
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu
na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla
rozwoju Klubu.
2. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego,
a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Klubu
na wniosek Zarządu Klubu.
4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz
Klubu.
§15
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które złożą
deklarację Zarządowi Klubu, w której zadeklarują pomoc w realizacji celów
Klubu, w szczególności pomoc finansową.
2. Nadanie tego rodzaju członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej
przez Zarząd Klubu. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa
wspierającego Klubu.
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.
4. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Klubie
poprzez swych przedstawicieli.
5. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał
władz Klubu.
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§16
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) Złożenia na ręce Zarządu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
z Klubu.
2) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Klubu,
b) za działanie na szkodę Klubu,
c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu,
d) za zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres
3 miesięcy, pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego
orzeczenia sądu.
3) Śmierci członka lub odpowiednio utraty osobowości prawnej.
4) Rozwiązania Klubu.
§17
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje
odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w
terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
2. Do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków
Klubu, prawa członka ulegają zawieszeniu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
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§19
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, chyba że w głosowaniu jawnym więcej niż połowa
członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu opowie
się za przeprowadzeniem wyborów do władz Klubu w głosowaniu jawnym.
§20
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§21
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu powiadamia wszystkich
członków listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o
ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie
do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
§22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:
1) Uchwalenie planów działania Klubu.
2) Nadawanie godności członka honorowego.
3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
4) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji
Rewizyjnej
5) Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Klubu oraz członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
6) Uchwalanie zmian statutu Klubu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego
majątku.
8) Rozpatrywanie odwołań od uchwał wniesionych przez członków Klub.
9) Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
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10)
Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, co do których statut nie
określa kompetencji władz.
§23
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu zwołuje
Zarząd raz na dwanaście miesięcy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie
Członków Klubu zmieniony lub uzupełniony.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Zarząd z
własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest przez
Zarząd w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, żądania lub wniosku
i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Jeżeli Zarząd Klubu nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 14 dni od upływu
terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub wpłynięcia wniosku,
o którym mowa w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane
jest przez Komisję Rewizyjną.
§24
Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego
samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
członków.
§25
W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu mogą uczestniczyć z głosem
stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu oraz z głosem doradczym,
członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
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§26
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zapadają zwykłą
większością głosów.
2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu następuje w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§27
1. Zarząd jest organem wykonawczym Klubu, kieruje jego działalnością i
reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków.
3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu spośród
członków Klubu na okres dwóch lat. Walne Zgromadzenie Członków Klubu
określa liczbę członków Zarządu w każdej kadencji.
4. Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Członków Klubu wybiera oddzielnie.
5. Zarząd na pierwszym po wyborach posiedzeniu, które powinno odbyć się w
ciągu siedmiu dni od daty wyboru wybiera spośród siebie Wiceprezesa i
Skarbnika.
§28
Do kompetencji Zarządu należy:
Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu.
Rozstrzyganie sporów w Klubie.
Podejmowanie decyzji o przynależności Klubu do związków
stowarzyszeń i związków sportowych.
9) Zatrudnianie pracowników.
10)
Sporządzanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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§29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jego składu w tym Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Skarbnika.
§30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
§31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola bieżącej pracy Klubu.
2) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej
Klubu.
3) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku Klubu oraz
sposobu zarządzania tym majątkiem.
4) Kontrolowanie przestrzegania statutu oraz wykonywania uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu.
5) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdania ze
swojej działalności oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu.
6) Składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu Klubu z punktu widzenia
legalności, celowości i gospodarności.
7) Wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i
terminów usunięcia nieprawidłowości.
8) Wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu.
9) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu
w sytuacji opisanej w § 23 ust. 6.
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§32
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów przy
obecności całego składu Komisji.
§33
Członkostwo w Zarządzie Klubu lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
Zrzeczenia się udziału w tych organach,
Odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
Ustania członkostwa w Klubie po uprzednim odwołaniu przez Walne
Zgromadzenie Członków Klubu,
d) Upływu kadencji.
2. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej w
trakcie kadencji, członkom organu władzy, który uległ uszczupleniu
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków
Klubu, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
pochodzących z wyborów. Kooptacja nie dotyczy Prezesa, którego
oddzielnie wybiera Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
1.
a)
b)
c)

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§34
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) Składek członkowskich
b) Darowizn i spadków
c) Zapisów
d) Dotacji i subwencji
e) Ofiarności publicznej
f) dochody z majątku Klubu,
g) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych w imieniu Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane
są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub
Skarbnika. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach
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niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
indywidualnie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§35
Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§36
1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków Klubu
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
3. Likwidator Klubu po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu
sprawozdanie wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
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