STATUT STOWARZYSZENIA
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
CHEMIK SPORT AKADEMIA GORZÓW WLKP.
(po zmianach z dnia 29.10.2014 r. – Uchwała nr 1)

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uczniowski Klub Sportowy CHEMIK SPORT AKADEMIA GORZÓW WLKP., zwany dalej
Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym w szczególności uczniów, rodziców, nauczycieli
i sympatyków.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polski, Stowarzyszenie może
prowadzić również działalność poza granicami kraju.
2. Siedzibą Klubu jest Gorzów Wielkopolski.
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.4 Ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega
ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§4
1. Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz
z własnym statutem, oraz opartych o niego regulaminach wewnętrznych.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych.
§5
Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§6
1. Klub może posługiwać się nazwą skróconą UKS CHEMIK.
2. Za zgodą zarządu w rozgrywkach piłkarskich lub zawodach sportowych Klub może
używać nazwy UKS CHEMIK oraz dopisku nazwy miejscowości lub sponsora, z którymi
Klub współpracuje, realizując swoje cele statutowe.
§7
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§8
Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.
§9
Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
§ 10
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie Władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na
podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
§ 11
1. W przypadku zatrudniania członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia obowiązki wynikające z zawartych umów nie mogą pokrywać się
z obowiązkami pełnionymi z tytułu wykonywania tych funkcji.
2. Do podpisywania umów z członkami zarządu uprawnieni są pozostali członkowie zarządu.

ROZDZIAŁ 2.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 12
Cele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

zrzeszanie członków w Klubie;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
rozwijanie nauki, kultury, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport;
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego;
utrzymywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami
o tym samym lub podobnym profilu;
współpraca i wzajemna pomoc członków Klubu;
rozwijanie rożnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej
poprzez sport;
integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich na terenie swego działania;
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie patologiom, takim jak:
alkoholizm, narkomania, przemoc w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz
współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami;
promocja zdrowia – upowszechnianie zdrowego trybu życia;
promowanie wartości etycznych i edukacyjnych sportu;
wskazywanie alternatywnych form rekreacji ruchowej;
rozwijanie kontaktów krajowych i poza granicami kraju;
wydawanie publikacji i wydawnictw związanych z dorobkiem Klubu;
szkolenie oraz doskonalenie kadry instruktorskiej;
tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i uprawiania sportu.

§ 13
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu;
2) współpracę ze szkołami sportowymi oraz innymi klubami sportowymi, na podstawie
pisemnych porozumień;
3) organizowanie obozów szkoleniowych w celu podnoszenia poziomu sportowego;
4) organizowanie meczów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych;
5) tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych;
6) uczestnictwo w meczach, zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych;
7) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
8) organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej;
9) promocja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień;
10) promowanie postaw obywatelskich w lokalnej społeczności;
11) wsparcie rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej;
12) pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych;
13) organizowanie zbiórki środków pieniężnych;
14) występowanie do władz różnych szczebli ze stosownymi postulatami i opiniami;
15) organizację kwesty ulicznej;
16) pisanie projektów związanych z rozwojem i krzewieniem kultury fizycznej i sportu;
17) nabywanie, budowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję obiektów
sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz infrastruktury sportowej;
18) zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych
we współzawodnictwie sportowym;
19) szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje.
§ 14
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji
celów statutowych.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ 3.
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 16
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złożyła pisemną
deklarację wstąpienia do Klubu i została przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni, poniżej 16 roku życia, mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym
/nie dotyczy osób, o których mowa w § 16 pkt 2 niniejszego statutu/;

zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
uczestniczyć w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
reprezentować Klub w zawodach i imprezach sportowych;
korzystać z wszelkich urządzeń oraz obiektów Klubu na zasadach przewidzianych przez
Zarząd Klubu;
6) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
2)
3)
4)
5)

§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje osoba, która:
1) wniosła wybitne zasługi w rozwój sportu;
2) zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu po uprzednim przedstawieniu
kandydata członkom Stowarzyszenia;
Członek honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
§ 18
Członkiem wspierającym Klubu zostaje osoba, która:
1) deklaruje poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Klubu;
2) zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym /członkowie wspierający, będący osobami prawnymi,
uczestniczą w Walnych zebraniach Klubu przez upoważnionego przedstawiciela/;
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 19
Do obowiązków członków Klubu należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) realizowanie celów Klubu w miarę sił i środków;
3) dbanie i szanowanie urządzeń i sprzętu sportowego oraz dbanie o dobre wyniki i dobre
imię Klubu;
4) Członkowie-zawodnicy, uprawiający sport, zobowiązani są nadto do:
a) stałego podnoszenia poziomu sportowego;
b) godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych;
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz
reprezentowania Klubu w rozgrywkach i zawodach sportowych;
d) poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) regularnego opłacania składek członkowskich /nie dotyczy osób zwolnionych
z opłacania składek/.
§ 20
Utrata członkostwa następuje w czasie:
1) dobrowolnego wystąpienia;
2) skreślenia z listy członków – które może nastąpić w związku niewywiązywaniem się
z podstawowych obowiązków statutowych – w szczególności określonych w § 19
niniejszego statutu;
3) śmierci członka Klubu;
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

5) wykluczenia przez Zarząd Klubu z przyczyn działania na szkodę Stowarzyszenia, poprzez
przekazywanie informacji niejawnych, rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych
i współpracę z innymi konkurencyjnymi Stowarzyszeniami bez zgody Zarządu.
§ 21
O utracie członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział
w działalności Stowarzyszenia, szczególne osiągnięcia sportowe mogą być wyróżnieni lub
nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) pochwałą ustną lub pisemną;
2) dyplomem uznania;
3) nagrodą rzeczową lub pieniężną.

Rozdział 4.
WŁADZE KLUBU
§ 23
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
3. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
§ 24
Walne Zebranie:
1) Zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym jest zwoływane raz na pięć lat;
2) Nadzwyczajne – zwoływane z inicjatywy Zarządu, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub 1/2 liczby członków Klubu posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Walne
Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od chwili podjęcia stosownej
uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
§ 25
Do walnego zebrania należy:
1) ocena działalności Klubu w mijającej kadencji;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz udzielenie im absolutorium;
3) wybór władz Klubu, chyba że statut stanowi inaczej;
4) nadawanie godności członka honorowego;
5) uchwalanie zmian statutu;
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez zarząd lub Członków,
a nienależących do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których
zostało zwołane.
§ 27
1. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania, zarząd powiadamia Członków
na dwa tygodnie przed zebraniem.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
1/2 członków uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 28
1. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków i wybiera z pośród siebie Prezesa oraz
Wiceprezesa, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd przekaże kompetencje wyboru Prezesa
oraz Wiceprezesa uczestnikom wyboru władz Klubu.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równej ilości głosów głos
należy do prezesa.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków
Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
4. Zarząd ma prawo, w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić
skład osobowy Zarządu o nowego członka.
§ 29
Do Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu;
2) zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu;
3) zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu, dla których nie przewidziano
właściwości innych Władz Klubu;
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu wobec
miejscowych władz, organizacji społecznych oraz instytucji i zakładów pracy;
5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
6) przyjmowanie i skreślanie członków Klub;
7) uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich oraz podejmowanie
decyzji w sprawie zwolnień z obowiązku uiszczania składek członkowskich;
8) występowanie z wnioskami i postulatami oraz opiniami do władz wszystkich szczebli;
9) ustalanie form współpracy Klubu z innymi klubami i organizacjami sportowymi oraz
szkołami;
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
11) rozstrzyganie sporów w Klubie;
12) podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
§ 30
1. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych
obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
Członków Klubu.
2. Odwołać członka Zarządu z jego składu może jedynie Walne Zebranie Klubu.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej z 2 członków, którzy wybierają z pośród
siebie Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo, w przypadku śmierci bądź ustąpienia członka Komisji,
uzupełnić skład osobowy Komisji o nowego członka.
§ 32
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór i kontrola wewnętrzna stowarzyszenia. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej
ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów stowarzyszenia;
2) Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Klubu.
§ 34
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany ze składu Komisji, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł
zaufanie Członków Klubu.
2. Odwołać członka Komisji z jego składu może jedynie Walne Zebranie Klubu.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 35
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa
majątkowe.
2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i dofinansowania.
3. Środki finansowe Klubu powstają:
1) wpływów ze składek członkowskich;
2) innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków;
3) wpływów z organizacji obozów szkoleniowych oraz imprez i zawodów sportowych;
4) wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących;
5) dotacji ,dofinansowań z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
6) dotacji, dofinansowań otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej;
7) dochodów z działalności gospodarczej;
8) transferów zawodników;
9) wpływów otrzymanych od innych związków sportowych;
10) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju;
11) innych wpływów pozostających w zgodzie z przepisami finansowymi, a przeznaczonych
na realizację celów statutowych.
§ 36
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważniony jest Zarząd.

§ 37
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, podejmowania w jego imieniu praw
oraz zaciągania zobowiązań (również majątkowych) uprawniony jest każdy członek
Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie.
2. W przypadku podejmowania praw lub zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości
powyżej 3 000 zł, wymagane są podpisy łącznie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.
§ 39
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji Klubu i cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Klubu.
Statut niniejszy zawiera 39 paragrafów i został zatwierdzony na Zebraniu Członków Klubu
w dniu 29.10.2014 r.

Przewodniczący

Protokolant

