
Brenna 27.04.2017 r. 

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO W BRENNEJ – GÓRKACH 

tekst jednolity z dnia 27.04.2017 r. 

 

Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER 

PRAWNY. 

    §1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Uczniowski Klub Sportowy" Brenna – Górki, zwany 

dalej Klubem w skrócie „.UKS Brenna-Górki" 
§2  

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Klubu znajduje się w 
Brennej. 

   §3 

Klub działa zgodnie z przepisami prawa a w szczególności zgodnie z ustawą o 

kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach" oraz niniejszym statutem. 
§4  

Klub jest Stowarzyszeniem i Organizacją Pożytku Publicznego. 

   §5 
Klub używa pieczęci, może posiadać logo i znaki organizacyjne z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 

§6  
Barwami klubu są kolory biały, żółty, niebieski a w logo 
narciarz i góry. 
 

                                          §7 
Klub może zrzeszać się z innymi organizacjami. 

Rozdział II 

CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 8 

1. Celem Klubu jest prowadzenie  odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dzieci i 

młodzieży oraz upowszechnianie sportu w społeczności lokalnej, tj. 

działalność związana ze sportem pozostała (PKD 92.62.Z) 

Klub realizuje swoje cele przez: 

 - współdziałanie ze szkołami, organami samorządowymi i państwowymi oraz 

innymi instytucjami zapewniając właściwe warunki do uprawiania sportu. 

 - organizowanie zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

prowadzenie działalności szkoleniowej, 

 - organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 - organizowanie wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej,   

 - organizowanie zajęć sportowych, zawodów dla dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych    oraz terapii zajęciowej pod opieką trenera, psychologa i 



rehabilitanta, 

 - działania dla rozwoju bazy sportowej i obiektów rekreacyjnych. 

Określenie zakresu działalności  odpłatnej i nieodpłatnej pozostawia się zarządowi. 

§ 9 

1. Dla zabezpieczenia środków finansowych na realizację celów statutowych, 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:  

 
93.12.Z Działalność klubów sportowych 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,  

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

79.11.A Działalność agentów turystycznych 

79.11.B Działalność pośredników turystycznych 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

88.99.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona  



w wyspecjalizowanych sklepach 

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

3. Cały dochód z działalności, Klub przeznacza na działalność statutową. 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
             § 10 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
- zwyczajnych, 

- honorowych,  

- wspierających. 

§ 11 

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności 

prawnych, przyjęte do klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni w wieku 16-

18 lat mogą należeć do klubu i korzystać z czynnego prawa wyborczego z 

zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach. Małoletni poniżej 16 lat mogą 

należeć do stowarzyszenia bez biernego i czynnego prawa wyborczego na walnych 

zgromadzeniach członków. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne 

szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu. Tytuł członka honorowego nadaje Walne 

Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członkami wspierającymi mogą być osoby 

fizyczne i prawne uznające i wspierające materialnie cele Klubu. 

§12 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadać głos stanowiący, 

- uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i 

szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, 

- zgłaszać inicjatywy oraz wnioski wobec władz klubu oraz oceniać ich 

działalność na walnych zgromadzeniach, 

- korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu Klubu,  

- nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską, 

2. Członkowie wspierający mają prawa wymienione w § 11 ust. l za wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§13 

Członkowie klubu obowiązani są do : 

- aktywnej działalności na rzecz rozwoju klubu, 

- przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz klubu, 

- regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez 

Zarząd z wyjątkiem członków honorowych. 

§14 

Członkostwo ustaje w przypadku: 

- rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie, 

- nie opłacania składek członkowskich przez członka Klubu przez okres powyżej 

6 miesięcy, 

- rozwiązania stowarzyszenia, 



- wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia niniejszego Statutu.  

Członek klubu nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego nie 

zależnych może być zawieszony w prawach w drodze uchwały Zarządu.  

Członek klubu może być czasowo zawieszony przez Zarząd w swoich prawach jeżeli 

narusza Statut, uchwały władz klubu lub inne przepisy prawa. Zawieszenie w prawach 

członka Klubu może polegać przede wszystkim na czasowym pozbawieniu praw do 

udziału w zawodach i działalności szkoleniowej. 

Od decyzji o pozbawieniu członkostwa lub zawieszeniu w jego prawach członkowi 

przysługuje prawo odwołania się do walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. 

 

Rozdział IV 

WŁADZE KLUBU 
      § 15 

Władzami Klubu są: 

- Walne Zgromadzenie Klubu, 

- Zarząd, 

- Komisja Rewizyjna. 

      § 16 

Kadencja władz klubu trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołane 

przez Zarząd co roku  jako sprawozdawcze, a co 2 lata jako sprawozdawczo – 

wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : 

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Klubu oraz 

sprawozdania finansowego za rok ubiegły, 

b/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty uchwalanie statutu i 

podejmowanie uchwal o zmianach w statucie, rozwiązaniu się Klubu oraz w 

sprawach majątkowych, 

c/ wybór Zarządu i trzy osobowej Komisji Rewizyjnej,  

d/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,  

e/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących 

władz,  

f/ udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej,  

g/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w spawie wykluczenia lub 

zawieszenia w prawach członka, 

h/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu. 

                                                                     § 18 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie jeżeli 

statut nie stanowi inaczej i bez względu na liczbę członków w terminie drugim.  

                                                                     § 19 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane wskutek : 

a/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów 



b/ wniosku Komisji Rewizyjnej 

c/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 członków zwyczajnych 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 

miesiąca od zgłoszenia  wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia 

członków przynajmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez 

jeden z środków przekazu informacji np.: sms, e-mail, list za pośrednictwem poczty. 

 

§ 20  

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym między Walnymi 

Zgromadzeniami składający się od 3 do 9 osób. 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy : 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia. 

3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia. 

5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych. 

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 

7. Powoływanie Jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie 

ich regulaminów. 

8. Przyjmowanie, zawieszanie oraz wykreślanie członków Klubu. 

9. Ustalanie wysokości oraz trybu płacenia składek członkowskich. 

        § 22 

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania Kadencji, Zarządowi przysługuje 

prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego. 

                                    § 23  

W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień 

obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków 

Klubu: 

- tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin 

dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd 

- od decyzji o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. 

 

§ 24 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, 

2. Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, a  

    pozostałym członkom przydziela określone zadania.  

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają 

regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.  

                  § 25 



1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób : przewodniczącego i dwóch członków 

komisji. 

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

finansowo - gospodarczej działalności Klubu. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej 

działalności. Posiada ona wyłącznie prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium 

dla Zarządu. 

4. Komisja rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi 

z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Klubu z głosem 

doradczym.  

         § 26 

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni i 

spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz 

Stowarzyszenia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

 

 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 

 

§ 27 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się : 

 fundusz podstawowy (wpisowe członków) 

 fundusz rezerwowy (zysk z działalności) 

3. Przychody Klubu stanowią: 

 - składki roczne członków Klubu, 

 - wpływy z zawodów organizowanych przez Klub, 

 - dotacje samorządu terytorialnego na zadania zlecone, 

 - dotacje, darowizny i środki pochodzące z innej działalności statutowej i 

gospodarczej Klubu. 

§ 28 

Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 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, 

zwanych dalej „ osobami bliskimi”,    



b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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,  

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,  

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

                                                                   § 29 

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i 

niemajątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród Zarządu.  

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 30 

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia 

i wymaga rejestracji przez organ rejestracyjny. 

§ 31 

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków Walnego Zgromadzenia. Likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia Jeżeli 

Walne Zebranie nie postanowi inaczej. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa przeznaczenie majątku Klubu. 

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z 

wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru. Tekst jednolity Statutu uchwalono na 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2009 roku.  

Poprawki wprowadzono na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Protokolant 

 

 

 

 
 


