STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy
w Puławach
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy i zwany dalej "Klubem",
Klub może używać skróconej nazwy: "UKS Badminton Puławy".
§2

Klub posiada osobowość prawną.
§3
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Klubu jest miasto Puławy,
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju,
Klub może być członkiem innych organizacji.
§4

1.
2.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
§5

Klub ma prawo używania pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ 2
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Klubu jest:
1.
2.
3.
4.

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak
również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
Upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności badmintona wśród mieszkańców miasta i gminy
Puławy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.
§7

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
Organizowanie i uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
Upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
Organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i turystycznym,
Organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych
imprezach w sferze kultury fizycznej,
Organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,

1z6

7.

Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8

Członkowie dzielą się na:
1.
2.
3.
4.

Zwyczajnych,
Uczestników uprawnionych,
Uczestników nieuprawnionych,
Wspierających.
§9

1.

2.
3.
4.

Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. Szczególnym rodzajem członka
zwyczajnego jest założyciel Klubu, figurujący w wykazie osób założycieli Klubu, noszący nazwę członka
zwyczajnego – założyciela,
Członek zwyczajny – założyciel uzyskuje status członka zwyczajnego z chwilą uprawomocnienia się
decyzji organu rejestrowego o zarejestrowaniu Klubu,
Członek zwyczajny, inny niż założyciel, jest przyjmowany w poczet członków przez Zarząd Klubu przez
podjęcie stosownej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka,
Członek zwyczajny ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym.
§ 10

1.
2.
3.

Członkiem uczestnikiem uprawnionym jest małoletni w wieku od 16 do 18 lat, zajmujący się czynnie
uprawianiem sportu lub interesujący się zagadnieniami kultury fizycznej albo sportu,
Członka uczestnika uprawnionego przyjmuje Zarząd Klubu podejmując stosowną uchwałę, na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata na członka,
Członek uczestnik uprawniony ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i
biernym prawem wyborczym, bez głosu stanowiącego w innych sprawach.

§ 11
1.
2.
3.

Członkiem uczestnikiem nieuprawnionym jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, zajmujący się czynnie
uprawianiem sportu lub interesujący się zagadnieniami kultury fizycznej albo sportu,
Członka uczestnika nieuprawnionego przyjmuje, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, Zarząd
Klubu podejmując stosowną uchwałę, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka,
Członek uczestnik nieuprawniony może brać udział w Walnym Zebraniu Członków bez głosu stanowiącego
oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 12

1.
2.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana wspieraniem działalności
statutowej Klubu,
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu podejmując stosowną uchwałę, na podstawie pisemnej
deklaracji kandydata na członka określającej w szczególności zakres i rodzaj deklarowanego wsparcia
materialnego i/lub niematerialnego.
§ 13

Szczególnymi prawami członka są:
1.
2.
3.

Branie czynnego udziału w zawodach sportowych,
Zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Klubu,
Korzystanie ze szkolenia sportowego, urządzeń i sprzętu oraz innej pomocy Klubu na zasadach określonych
przez władze Klubu.

2z6

§ 14
Szczególnymi obowiązkami członka są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej i
w sporcie,
Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
Działanie zgodnie z uchwałami władz Klubu,
Regularne opłacanie składki członkowskiej,
Chronienie własności Klubu,
Dbanie o dobre imię Klubu.
§ 15

Z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do innej, wyższej wiekowo, kategorii członkostwa, członek
automatycznie zostaje zakwalifikowany do odpowiednio wyższej wiekowo kategorii członkostwa.
§ 16
Członkostwo ustaje (wygasa) wskutek:
1.
2.

3.
4.

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
Skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały władz Klubu w przypadku:
1) Umyślnego naruszenia postanowień statutu,
2) Udowodnionego działania na szkodę Klubu,
Rozwiązania się Klubu,
Zgonu członka.
§ 17

Za aktywny udział w realizacji celów Klubu przyznawane są, na podstawie uchwały Zarządu, wyróżnienia i
nagrody.
§ 18
1.

2.

Za działalność naruszającą postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu – Zarząd może
nałożyć na członka karę:
1) Upomnienia,
2) Nagany,
3) Zawieszenia w prawach członka Klubu na okres do 2 lat,
4) Skreślenia z listy członków.
Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE KLUBU
§ 19

1.

2.
3.
4.

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności
od uchwały Walnego Zebrania Członków.
W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nie więcej niż 1/3 swego składu
w miejsce:
1) ustępujących, którzy złożyli stosowne pisemne oświadczenie,
2) tych, których członkostwo ustało na podstawie przepisów § 16 statutu.
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§ 20
1.
2.

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów chyba, że szczególne postanowienia statutu
stanowią inaczej.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 21

1.
2.
3.

4.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu,
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na cztery lata,
Walne Zebranie Członków jest ponadto zwoływane przez Zarząd na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Co najmniej 1/3 ogólnej liczby głosów członków zwyczajnych, w terminie trzech miesięcy od daty
dostarczenia wniosku z wymienionymi sprawami mającymi być wyłącznym tematem obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) Na wniosek 1/2 ogółu członków Klubu.
§ 22

1.

2.

3.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zebrania
Członków.
Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad,
ogłoszonym na stronie internetowej Klubu albo wysłanym elektronicznie lub pisemnie do członków
wymienionych w § 8 ust. 1 i 2 w terminie 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków. Pozostałych
członków można zawiadamiać w inny sposób.
Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych głosów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
§ 23

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezesa.
Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub inna upoważniona osoba.
§ 24

1.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) Przyjmowanie i skreślanie członków,
7) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8) Ustalanie wpisowego i składek członkowskich,
9) Ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
10) Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
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§ 25
1.
2.

Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w
trybie § 18 ust. 2 statutu.
§ 26

1.
2.
3.

4.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym
przewodniczącego.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
1) Będąca członkiem Zarządu,
2) Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) Otrzymująca z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia innych niż określonych w odrębnych przepisach.
Komisja Rewizyjna jest zawiadamiana o posiedzeniach Zarządu, a jej członkowie mogą brać udział w
posiedzeniach Zarządu.
§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu, w tym gospodarki finansowej Klubu,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
4. Występowanie z wnioskiem w sprawie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
5. Występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie § 21 ust. 3 pkt 1,
6. Podejmowanie uchwały wskazującej członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Klubu w umowach
między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z Zarządem.
§ 28
Władze Klubu działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy.
ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 29
1.
2.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
1) Wpisowe i składki członkowskie,
2) Dotacje,
3) Dochody z działalności statutowej,
4) Darowizny,
5) Spadki,
6) Zapisy,
7) Dochody z majątku Klubu,
8) Dochody z ofiarności publicznej.
§ 30

Dla ważności wszelkich oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, a w szczególności podejmowania
zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym: prezesa lub innej
upoważnionej osoby.
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ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU
§ 31
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, za wyjątkiem
uchwał dotyczących rozwiązania Klubu.
§ 32
1.

2.

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 uprawnionych członków, w tym, co najmniej 75%
członków założycieli.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cele statutowe, na jaki ma być przeznaczony
majątek.
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