
STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„UKS Jedenastka Zielona Góra”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Uczniowski  Klub  Sportowy  „UKS  Jedenastka  Zielona  Góra”  zwany  dalej  „Klubem"  jest
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest szkoła podstawowa nr11 im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami
integracyjnymi w Zielonej Górze.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu 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 niniejszym

statutem
2. Klub  może  być  członkiem  okręgowych  i  regionalnych  związków  sportowych  oraz

ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5
Klub  używa  pieczęci,  godła,  flagi,  barw,  odznak  i  znaczków  organizacyjnych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 

Cel i środki działania

§ 6
1. Celem  Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.



§ 7
Klub swe zadania realizuje poprzez:

1. Organizowanie życia sportowego i czynnego wypoczynku.
2. Prowadzenie sekcji sportowych.
3. Organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych kulturze fizycznej i sportowi, ochronie i

promocji  zdrowia,  porządkowi  i  bezpieczeństwu  publicznemu  oraz  przeciwdziałaniu
patologiom społecznym.

4. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach, zawodach, zgrupowaniach sportowych    i
rekreacyjnych.

5. Tworzenie i utrzymywanie terenów i obiektów sportowych.
6. Współdziałanie  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządami  i  innymi  związkami

sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
7. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi      w

kraju i zagranicą.

§ 8
Klub  opiera  swoją  działalność  przede  wszystkim  na  społecznej  pracy  swoich  członków  i
działaczy oraz pomocy sympatyków.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo
polskie  (a  także  cudzoziemiec  pod  warunkiem  zaakceptowania  celów  Klubu),  która  złoży
deklarację członkowską, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2.  Małoletni  poniżej  16  lat  mogą,  za  zgodą  przedstawicieli  ustawowych,  należeć  do
Klubu  bez  prawa  udziału  w  głosowaniu  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  oraz  bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Po ukończeniu 16 lat
małoletni  może  uzyskać  status  członka  zwyczajnego  Klubu,  pod  warunkiem  spełnienia
przesłanek nabycia członkostwa zwyczajnego określonych w statucie.
3.  Po upływie sześciu miesięcy członkostwa zwyczajnego, osoby o których mowa w § 10 ust.
1 i 2 nabywają uprawnienia członka zwyczajnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2.



§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z

ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu i realizowanie jego celów.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu,
zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia  bezpośrednio lub  poprzez swoich  delegatów  w Walnych  Zebraniach

Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§15

Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§16

Członkiem  honorowym  Klubu  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład  w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 5 członków Klubu.

§18

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.



§ 19
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:

 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
 z powodu nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 

miesięcy
 z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy,
 na pisemny wniosek 5 członków zwyczajnych Klubu, z  ww. powodów,
 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Rozdział 4 

Władze Klubu

§ 20
Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§21

Kadencja  wszystkich  władz  wybieralnych  Klubu  trwa  4  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w
głosowaniu  tajnym  podczas  Walnego  Zgromadzenia  Członków  bezwzględną  większością
głosów.

§22

Uchwały  wszystkich  władz  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co
najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania  chyba,  że  dalsze  postanowienia
statutu stanowią inaczej.

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu w Walnym Zebraniu Członków 
biorą udział:

 z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni którzy są członkami zwyczajnymi
Klubu co najmniej sześć miesięcy,



 z głosem doradczym –  członkowie zwyczajni jeżeli są członkami zwyczajnymi
Klubu  mniej  niż  sześć  miesięcy, członkowie  wspierający,  honorowi  oraz
zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§24

Walne  Zebranie  Członków  zwyczajne  jest  zwoływane  raz  na  2  lata  przez  Zarząd
Stowarzyszenia.  Termin  i  miejsce  obrad  Zarząd  podaje  do  wiadomości  wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§25

Walne  Zebranie  Członków  nadzwyczajne  może  się  odbyć  w  każdym  czasie.  Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

§26

Uchwały  Walnego  Zebranie  Członków  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów.
Głosowanie jest tajne lub jawne w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.
2. Uchwalania zmian statutu.
3. Wybór i odwołanie Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
7. Uchwalanie budżetu.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego 

władze.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§28

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.



§29

Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa i Sekretarza.
§30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż na kwartał.
§31

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja celów Klubu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu.
6. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
7. Zwoływanie Walnego Zebranie Członków.
8. Organizacja  i  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  określonym

postanowieniami Statutu.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków.
10. Udzielanie wyróżnień i kar w stosunku do zawodników zgodnie z regulaminem.
11. Uchwalanie wysokości  składek członkowskich do których uiszczania są zobowiązani

poszczególni członkowie Klubu.

§ 32
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności  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
większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do
głosowania.

3. Usunięty  lub  zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania  się  do  Walnego
Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§33

Komisja  Rewizyjna  jest  kolegialnym  organem,  odrębnym  od  Zarządu  i  nie  podlegającym
Zarządowi, powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja
Rewizyjna kontroluje działalność Klubu nie rzadziej niż raz w roku.

§34
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:



a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,

d) składanie  zastrzeżeń  w  stosunku  do  projektowanych  uchwał,  postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Klubu,
względnie z wnioskiem o zwołanie  posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia
niezgodnych  z  prawem  lub  Statutem  bądź  istotnymi  interesami  Klubu  działań
Zarządu.

§35
1. Członek Komisji  Rewizyjnej  może być  zawieszony w czynnościach lub odwołany z  jej

składu, 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  Komisji  Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany  lub  zawieszony  członek  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  odwołać  się  do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia  uchwały o odwołaniu lub
zawieszeniu.

§36

W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.



Rozdział 5 

Wyróżnienia i kary

§ 37
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez

Zarząd Klubu
§38

1. W razie  naruszenia postanowień lub uchwał  władz  Klubu -  Zarządowi przysługuje  -
prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c)zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6 

Majątek i fundusze Klubu

§39
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,
b) dotacje na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) inne.

§40
Decyzje  w sprawie  nabywania,  zbywania  i  obciążania  majątku  Stowarzyszenia  podejmuje
Zarząd.

§41

Do  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictwa  i  składania  innych  oświadczeń  woli  w
sprawach majątkowych wymagany jest  podpis  jednoosobowo Prezesa Zarządu lub dwóch
Członków Zarządu. 



Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§42

Uchwałę  w sprawie  zmiany  statutu  oraz  uchwałę  o  rozwiązaniu  Klubu podejmuje  Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu

§44

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o
kulturze  fizycznej,  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach,  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie, oraz innych właściwych aktów prawnych.
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