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STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
TARNOWSKIE GÓRY  

 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter p rawny.  

 

§ 1.  
 
Stowarzyszenie nosi nazwę UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "G4", zwany dalej "Klubem". 
 

§ 2.  
 
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatu Tarnowskie Góry. Siedzibą Klubu jest Gimnazjum nr 4, ul .Janasa 11, 42-612 Tarnowskie 
Góry. 

§ 3.  
 

Klub działa zgodnie z ustawą o  sporcie, ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o Pożytku 
Publicznym i Wolontariacie oraz niniejszym statutem. 
 

§ 4.  
 

1. Klub posiada osobowość prawną. 
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu. 
3. W Klubie działają następujące sekcje: 

a) szachy, 
b) turystyki. 

4. W Klubie za zgodą Zarządu mogą być tworzone nowe sekcje. 
       

§ 5.  
 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników. 

 
§ 6.  

 
Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania. 

 
§ 7.  

 
Klub może używać pieczęci, godła, posiadać odznakę, flagę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, 
oświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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Rozdział II 
Cele działania Klubu UKS ''G4 '' i sposoby ich real izacji.  

 
§ 8.  

 
1. Celem Klubu jest: 
• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz 

wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sportu szachowego - edukacja, nauka              
i wychowanie przez sport, 

• pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych przez organizację wypoczynku i zajęć 
sportowych, 

• organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, 
• prowadzenie działań na rzecz niepełnosprawnych poprzez sport, 
• prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami poprzez sport, 
• działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport, 
• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
 
2. Klub realizuje swoje cele poprzez: 
a) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia 

członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 
b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, 
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 
d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, 
e) organizowanie zajęć z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy 

sportowe i sportowo - rekreacyjne), 
f) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych. 
g) prowadzenie szkoleń dla uczestników placówek oświatowych i kulturalnych oraz prowadzenie 

szkoleń dla nowej kadry 
 
3. Organizacja i współorganizacja turniejów szachow ych. 
Uczniowski Klub Sportowy „G4” może organizować lub współorganizować turnieje szachowe, 
konkursy, zawody i inne imprezy, za które pobierana będzie dodatkowa odpłatność ustalona zgodnie 
decyzją zarządu. Kwota w całości przeznaczona będzie na cele statutowe. 
 
4. Zasad zwrotu kosztów podró ży, diet podró żnych i innych świadcze ń dla osób 

reprezentuj ących Klub (w tym opiekunów, instruktorów, trenerów i sędziów). 
a) zwrot kosztów podróży własnym samochodem będzie rozliczany na podstawie przejechanych 

kilometrów wg aktualnej stawki kilometrówki, 
b) diety z tytułu podróży służbowej będą wypłacone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy                        

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 
c) zwrot kosztów pobytu i przejazdu środkami transportu publicznego rozliczany jest na podstawie 

przedstawionych i zatwierdzonych rachunków, 
d) zwrotów kosztów dokonuje się na wniosek zainteresowanego, po uprzednim ich zatwierdzeniu 

przez Zarząd, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia. 
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Rozdział III  
Członkowie Klubu, ich prawa i obowi ązki 

 
§ 9.  

    
Członkowie Klubu dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych, 
d) uczestników. 

       
§ 10.  

 
1. Członkowie zwyczajni są to rodzice niepełnoletnich członków Klubu ,którzy ukończyli 18-ty rok 

życia, mające bierne i czynne prawo wyborcze i są przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie 
pisemnej deklaracji .Jeżeli leży to w interesie Klubu decyzją Zarządu , Członkiem zwyczajnym 
może zostać osoba nie będącym rodzicem  niepełnoletniego członka Klubu ale spełnia pozostałe 
warunki, (przykładowo - instruktor szachowy). 

2. Członkami uczestnikami  mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1. 

3. Członkami honorowymi  mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone 
szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na 
wniosek Zarządu. 

4. Członkami wspieraj ącymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za 
granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, uznające i wspierające 
materialnie cele Klubu. 

§ 11.  
                                               
Członkowie zwyczajni maj ą prawo: 

 
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący, 
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniach na zasadach 

określonych przez Zarząd Klubu, 
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania, 
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu, 
e) Korzystać z wszelkich  urządzeń będących w dyspozycji Klubu. 
 
Członkowie  uczestnicy  mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego                       
i czynnego prawa wyborczego. 
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i prawa 
wyborczego. 
Członkowie wspieraj ący mają prawo do: 
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zepraniach Klubu, 
b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu. 
  

§ 12.  
     

Członkowie Klubu zobowi ązani są do: 
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu, 
b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu, 
c) stałego podnoszenia poziomu sportowego (członkowie uczestnicy /zawodnicy), 
d) terminowego opłacania składek członkowskich , z wyjątkiem członków honorowych. 
e) godnego reprezentowania barw Klubu. 

       
§ 13.  
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Członkostwo ustaje w przypadku:  
1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, 
2. rozwiązania się stowarzyszenia, 
3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku: 

a) umyślnego naruszania postanowień statutu, 
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku, 
c) działanie na szkodę Klubu, 
d) zaleganie ze składkami przez okres 3 miesięcy. 

4. śmierci członka stowarzyszenia. 
 

Od decyzji o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego lub 
Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej 
uchwale. Z chwilą wykreślenia z listy członków Zarząd przekazuje Karte Zawodnika opiekunowi 
prawnemu, który zgłosił zawodnika do Klubu. 
 

Rozdział IV  
Władze Klubu  

                                                                     
§ 14.  

 
Władzami Klubu s ą: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 
 

§ 15.  
 
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w 
zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 16.  

 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz  na  rok  

sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu, 
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu, 
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz, 
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z Klubu, 
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu, 
i) zatwierdzenie bilansu  oraz sprawozdania rocznego, 
j) rozwiązanie Klubu i przeznaczeniu majątku, 
k) uchwalenie wysokości  składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz członków 

uczestników. 
 

§ 17.  
  

W Walnym Zebraniu biorą udział: 
a) z głosem stanowi ącym - członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście. 
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§ 18.  
 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 
50% ogólnej liczby członków z głosem stanowiącym w pierwszym terminie i bez względu na liczbę 
członków w drugim terminie przypadającym nie wcześniej niż  30 minut po pierwszym  terminie. 
 

§ 19.  
 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na skutek: 

a) uchwały Zarządu podjętej większością 3/5 głosów, 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, 
d) odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia 
wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków 
co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

3a. W celu przekazaniu informacji o Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd kontaktuje się z 
członkami Stowarzyszenia listownie,e-mailem, lub SMS w zależności od wyboru dokonanego  
przez danego członka. 

 
 
 

§ 20.  
 

Zarząd  jest organem Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 
 

§ 21.  
 

Zarząd  składa się  z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd ze składu wybiera 
Prezesa, wice Prezesa, Sekretarza, Skarbnika. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz. 

 
§ 22.  

 
 Do kompetencji Zarządu należy: 

• reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu, 
• realizowanie uchwal, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, 
• kierowanie całokształtem działalności Klubu, 
• zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 
• uchwalanie planów działania i planów finansowych, 
• zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 
• przyjmowanie oraz wykluczanie członków Klubu, 
• podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia osób w Klubie, 
• podejmowanie innych uchwał dotyczących Klubu, 
• podejmowanie uchwał w sprawie nakładania kar na zawodników trenerów, działaczy oraz 

osób zatrudnionych w Klubie, 
• podejmowanie uchwał w sprawie nazwy Klubu. 

 
 

§ 23.  
 

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji  Zarządowi przysługuje prawo 
wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. 
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§ 24.  
 

1. W przypadku  naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień 
obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania  kar  na członków Klubu. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony 
przez Zarząd. 

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. 
 

§ 25.  
 

1. Zarząd  konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego 
Zebrania Członków. 

2. Zarząd  wybiera ze swego grona Prezesa, W-ce prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka 
Zarządu a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje. 

3. Zakres działania, organizację oraz  tryb  pracy Zarządu  i jego organów określają regulaminy 
uchwalone przez Zarząd. 

4. Do ważności uchwał  konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

 
§ 26.  

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza. 
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-

gospodarczej działalności Klubu.  
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności 

oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu. 
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i  zadania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.   
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 
6. Komisja Rewizyjna  wnioskuje o przyjęciu lub odrzuceniu  sprawozdania finansowego i bilansu 

rocznego do Członków Walnego. 
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 
8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba: 

• będąca członkiem Zarządu Klubu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

• skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 27.  
 

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo kooptacji. 
1. Liczba członków  władz  pochodzących  z  kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 
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Rozdział V  
Majątek i fundusze Klubu  

 
§ 28.  

 
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
2. Na środki finansowe  Klubu składają się: 

• Składki  członkowskie, 
• darowizny, zapisy, dotacje, 
• inne wpływy. 

 
§ 29.  

 
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest 
współdziałanie jednocześnie dwóch osób spomiędzy : Prezesa ,Wiceprezesa i skarbnika. 

 
 
 

Rozdział VI 
Postanowienia ko ńcowe  

 
§ 30.  

 
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy liczby członków z głosem stanowiącym Walnego Zebrania  i wymaga 
zatwierdzenia przez organ  rejestracyjny. 
 

§ 31.  
 

1. Rozwiązanie się Klubu  następuje  w  przypadku  podjęcia  uchwały  przez  Walne Zebranie 
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków z głosem 
stanowiącym Walnego Zebrania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa przeznaczenie majątku  Klubu oraz likwidatora. 
3. Po zakończeniu  likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o 

wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń  kultury  fizycznej. 
 

§ 32.  
 

Zabrania si ę: 
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim  albo 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, zwanej dalej "osobami bliskimi", 

• przekazywania ich majątku na  rzecz ich członków, członków organu 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, 

• wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów  lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 
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• zabrania się zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu poręczeń majątkowych, zaciągania 
pożyczek i kredytów . 

 
 
 
Statut niniejszy zatwierdzono Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 19 czerwca 2012r 
 
 
                                                                                                        Tarnowskie Góry, 19.06.2012r 
 
 
 


