
 1 

STATUT 

Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego  

„DIABLAK” Pszczyna 
 

 

 

Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIALANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 
 

§1 

 

Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” Pszczyna, zwany dalej Klubem jest 

stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, młodzież, nauczycieli i sympatyków Klubu. 

 

§2 

 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar Europy. 

2. Siedziba Klubu: ul. 3 – go Maja 7, 43 – 200 Pszczyna. 

 

 

§3 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.  

 

§4 

 

Klub jest zarejestrowany na czas nieograniczony. 

 

§5 

 

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo  

o stowarzyszeniach oraz własnym statutem.  

 

§6 

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

§7 

 

Pieczęć oraz odznaki ustala Zarząd Klubu. 
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Rozdział II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§8 

 

Celem Klubu jest: 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia turystyczno – sportowego uczniów  

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków Klubu. 

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowo – turystycznych. 

3. Wszechstronna pomoc placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym  

i nauczycielom w zakresie promocji i rozwoju szeroko pojętej turystyki i sportu. 

4. Uczestniczenie w imprezach turystycznych i sportowych organizowanych na obszarze działania 

samorządu terytorialnego i poza nim. 

5. Organizowanie zajęć turystycznych i sportowych dla uczniów, rodziców, młodzieży, osób 

dorosłych, nauczycieli oraz sympatyków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej i umysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej i 

kompensacyjnej. 

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, wartości poprzez uczestnictwo  

w realizacji zadań turystyczno – sportowych Klubu. 

7. Promocja zdrowia z działaniami higieny i profilaktyki uzależnień. 

8. Wspieranie i organizowanie działań proekologicznych. 

9. Umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań. 

10. Nauka wytrwałości w dążeniu do celu. 

11. Pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie oraz integracja grupy. 

12. Działanie na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w miejscach publicznych oraz w trakcie imprez 

organizowanych przez Klub. 

13. Promowanie inicjatyw turystycznych i sportowych poza granicami regionu. 

14. Wspieranie inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez organizację festiwali, 

konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp., w tym imprez mających na celu 

popularyzację twórczości ludowej oraz lokalnych tradycji. 

15. Organizacja imprez kulturalnych, konferencji, konkursów, sesji popularnonaukowych  

i spotkań mających  na celu popularyzację wiedzy o zabytkach. 

16. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży (obozy, szkolenia, treningi, 

warsztaty,  wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne itp.) 

17. Organizacja zawodów z elementami współzawodnictwa sportowego. 

18. Wspieranie i organizowanie działań związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną. 

 

§9 

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z władzami samorządowymi, placówkami 

oświatowymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, klubami turystycznymi. 

§10 

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy 

oraz pomocy rodziców, uczniów oraz sympatyków Klubu. 
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§10a 

 

Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego obejmującą: 

 

1) organizację konkursów; 

2) organizację konferencji; 

3) organizacje sesji popularnonaukowych; 

 

§10b 

 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast prowadzi odpłatną działalność 

pożytku publicznego obejmującą: 

 

1) organizacje wycieczek, rajdów; 

2) organizację zajęć na ściance wspinaczkowej; 

3) organizację szkoleń np. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;  

4) organizację innych imprez o charakterze turystycznym, sportowym, 

rekreacyjnym wymagających wkładu środków finansowych uczestników; 

 

Dopuszczalne jest nieobieranie opłat od uczestników ww. imprez. 

 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§11 

 

1. Klub posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu. 

 

§12 

 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację 

członkowską. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

mogą należeć do Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego  

i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu 

większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, 

jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez czynnego  

i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 

 

 

§13 

 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, 

zostają przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu. 
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2. Członkowie wspierający mają prawo do: 

a) uczestniczenia bezpośrednio lub pośredni poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach 

Klubu, 

b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu, 

c) korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu, 

d) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 

§14 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Klubu lub w inny szczególny sposób zasłużyła się w działalności na rzecz Klubu. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. 

3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 

 

§ 15 

 

Członkowie Klubu zobowiązani są: 

1. Swoją postawą i działaniem przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Klubu. 

2. Dbać o jego dobre imię. 

3. Popierać i czynnie realizować cele Klubu. 

4. Przestrzegać postanowień statutu. 

5. Płacić składki na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu. 

 

 

 

 

§ 16 

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 

a) skreślenie z listy członków Klubu na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) śmierć członka, 

c) utratę osobowości prawnej przez osoby prawne, 

 

 

2. Wykluczenie członka Klubu przez Zarząd może nastąpić na skutek: 

a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Klubu, 

b) braku aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach oraz pracach Klubu, 

c) działalności na szkodę Klubu, 

d) utraty praw publicznych, 

e) nie brania udziału w życiu Klubu przez trzy kolejne lata od ostatniego udziału  

imprezie/wycieczce organizowanej przez Klub. 

 

§ 17 

 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć co najmniej 21 dni przed Walnym 

Zebraniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
 

 

Rozdział IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
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§ 18 

1. Władzami Klubu są : 

a) Walne zebranie członków, 

b) Zarząd Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna 

§ 19 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 5 lat.  

§ 20 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością obecnych członków uprawnionych 

do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 21 

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie. 

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu co najmniej 

jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji 

Rewizyjnej. Wszyscy członkowie Klubu powinni być powiadomieni o terminie i miejscu 

Walnego Zebrania, o propozycjach porządku obrad listami elektronicznymi zgodnie z adresami 

e-mail podanymi w deklaracjach co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

Informację o terminie Walnego Zgromadzenie Członków wraz z propozycją porządku obrad 

publikuje się na stronie Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 
 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek  co najmniej 1/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, 

natomiast członkowie wspierający, członkowie małoletni, o których mowa w § 12 ust. 2, 3  

z głosem doradczym. 

5. Do kompetencji Walnego zebrania należy : 

a) uchwalenie programu działania Klubu, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) wybór członków Zarządu w tym prezesa i wiceprezesa oraz Komisji Rewizyjnej  

w składzie przewodniczący i dwóch członków, 

f) uchwalanie zmian Statutu i zmian do Statutu, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia Klubu w innych organizacjach, 

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu, 

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu, 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Klubu, 

k) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu, 

l) uchwalanie planu finansowego, 

ł)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności: 
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a) w pierwszym terminie – co najmniej ½ obecnych członków uprawnionych do 

głosowania, 

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego 

terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

7.    Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

§ 22 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy 

miesiące. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) przyjmowanie  nowych członków Klubu i wydawanie im legitymacji członkowskich oraz 

podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa, 

b) wyróżnianie członków i nie zrzeszonych honorowym dyplomem, 

c) wpisywanie darczyńców do Złotej Księgi Klubu, 

d) kierowanie  działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego zebrania Członków  

i reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

e) kierowanie bieżącą pracą Klubu, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania, 

g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

h) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, 

i) sporządzanie planu pracy i budżetu, 

j) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu, 

k) wykluczanie członka z listy członków Klubu. 

 

§ 22a 

1. Władze Klubu nie mają prawa do: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu 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 z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 23 
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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 Zarząd 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½  uprawnionych do głosowania. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, wybranych przez Walne 

Zebranie. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a)  kontrola bieżącej pracy Klubu, 

b)  kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Klubu, 

c)  kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzenia tym 

majątkiem przez Zarząd,  

d) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd, 

e) przedkładanie Walnemu Zebraniu  sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielania 

absolutorium Zarządowi, 

f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

g) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

§25 

 

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 głosów. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego  

Zebrania  Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

 

§ 26 

W razie zmniejszania się składu władz Klubu wymienionych w § 18 pkt. 1 lit. b i c w czasie trwania 

kadencji, uzupełnianie ich może nastąpić w drodze wyborów uzupełniających w trybie Zwyczajnego 

lub Niezwyczajnego Zebrania Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 
 

§ 27 

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności 

publicznej, dotacji na zadania państwowe z zakresu turystyki, kultury fizycznej i kultury zlecone 

Klubowi oraz dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.  

2. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki  

i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
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3. Funduszem i majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 

§ 28 

Do reprezentowania Klubu, zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów w imieniu 

Klubu oraz do udzielania pełnomocnictwa do tych czynności upoważniony jest jednoosobowo Prezes 

lub jednoosobowo Wiceprezes. 

§ 29 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Klubu a także 

w kasie Klubu. Za kasę Klubu odpowiada jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes. 

§ 30 

Klub prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach polityki 

finansowej Klubu. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE KLUBU 
 

§ 31 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne 

Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 obecnych uprawnionych do 

głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Klubu. 

 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach z późn. zmianami. 

 

§ 33 

Niniejszy Statut jest ogólnodostępny dla wszystkich. 

 

Tekst ujednolicony statutu został przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 16 grudnia 2016r.  


