STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego
KARATE Shotokan „Funakoshi-do”
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
Uczniowski Klub Sportowy KARATE Shotokan „Funakoshi-do” , zwany dalej
„Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i
sympatyków Klubu.
§2
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.4 ust.1 i 2 ustawy o sporcie i z tego
tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Klubu jest Miasto Szczecin .
Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Grodzka 23 Szczecin.
§4
Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych w Polsce i za
granicą z zasadami przewidzianymi prawem.
§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§6
Celem statutowym Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwijanie
zainteresowań kulturą fizyczną, amatorskim i rekreacyjnym uprawianiem sportu oraz
popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
§7
Klub realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą
szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
4. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz informacyjnej dot. działalności
Klubu.
5. Uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w kraju jak i za granicą
organizowanych przez inne stowarzyszenia i instytucje.

6. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, innymi
instytucjami publicznymi oraz stowarzyszeniami.
7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
8. Tworzenie różnorodnych sekcji sportowych.
§8
1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich
członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. W działalności Klubu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami.
3. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników. Wynagrodzenie
osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności statutowej
określa Zarząd Klubu.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§9
Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
1. Osoba fizyczna bez względu na wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo,
wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz przynależność do innych organizacji
mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych.
3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
§ 11
1. Członkostwo w Klubie nabywa się przez złożenie deklaracji członkowskiej, wpłatę
wpisowego i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu.
2. Członkami Klubu z mocy prawa są założyciele Klubu oraz osoby biorące udział z
pierwszym Walnym Zebraniu Członków.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością
Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych władz Klubu.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 pkt.1 i 2.
4. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.
5. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
§ 13
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
działalności Klubu.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy ma te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 14
Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są przede wszystkim do:
1. Dbania o dobre imię Klubu.
2. Popierania i czynnego realizowania celów statutowych Klubu.
3. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał władz
Klubu.
4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu (ustalonych
przez Walne Zebranie Członków lub Zarząd).
§ 15
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Klubu.
2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania
opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Klubu.
3. Uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Klubu.
4. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu.
5. Noszenia odznak i symboli Klubu.
6. Członek zwyczajny niepełnoletni w wieku poniżej 16 lat posiada wszystkie prawa z
wyłączeniem pkt. 1.
7. Członek zwyczajny niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat ma wszystkie prawa oraz
może wchodzić w skład władz Klubu pod warunkiem, że większość stanowią osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 16
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące.
4. Wykluczenia z Klubu na mocy uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie niniejszego
Statutu.
5. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej decyzji – za
pośrednictwem Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Ponowne przyjęcie osoby wykluczonej lub skreślonej wymaga uchwały Zarządu, w
której określa się warunki ponownego członkostwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu.
§ 17
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
b) głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 19
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd
raz na 4 lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 30
dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Członków,
h) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.
2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności,
co najmniej1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
zawiadamia członków, na co najmniej 30 dni przed zebraniem.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów.

6. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne. We wszystkich sprawach
głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów.
7. Walne zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie. Z obrad
Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez
przewodniczącego obrad.
§ 21
1. Zarząd Klubu składa się z 3 – do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie
Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy
przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków
Zarządu, którym przydziela się określone zadania.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
jeden raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Do ważności
uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.
§ 22
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków.
Zgłoszenie wniosku o tajność głosowania zobowiązuje do przeprowadzenia wyborów
w tym trybie. Nie ogranicza się ilości kadencji władz Stowarzyszenia.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko.
§ 23
Do zadań Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalanie rocznego programu sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania
członków.
8. Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
10. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji.
11. Uaktualnianie statystyk Klubu.
12. Realizowanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

§ 24
1. Zarząd może zawiesić w czynnościach lub odwołać ze składu członka Zarządu,
jeżeli nie wykonuje on obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub w inny sposób
zawiedzie zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu podejmuje
się większością 2/3 głosów.
3. Zawieszony w czynnościach lub odwołany członek Zarządu ma prawo zaskarżenia
uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
4. W przypadku odwołania członka lub zmniejszenia składu Zarządu z innych
przyczyn Zarząd jest uprawniony do uzupełnienia składu zgodnie z postanowieniami
statutu.
5. Uzupełnienie Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków wybranych przez
Walne Zebranie Członków.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków na 4 letnią kadencję.
3. Komisja konstytuuje się wybierając ze swego składu Przewodniczącego i
Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i innych
organów wykonawczych Klubu.
6. Do zadań 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
Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
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
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi
interesami Klubu działań Zarządu.
§ 26
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z
przyczyn, o których jest mowa w § 24 pkt. 1 Statutu.
2. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej
podejmują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie.
3. Zawieszony w czynnościach lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo
zaskarżenia uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
4. W przypadku odwołania członka lub zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z
innych przyczyn Komisja Rewizyjna jest uprawniona do uzupełnienia składu z grona
członków Klubu.

5. Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 27
Wszystkie uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary
§ 28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu Zarząd Klubu ma prawo nagradzać i
wyróżniać członków zasłużonych w działalności Klubu, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawnych.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany
przez Zarząd Klubu.
§ 29
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje
– zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków - prawo
wymierzania następujących
kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 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 Członków o ukaraniu jest ostateczna.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 30
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Klubu są:
1. Składki członkowskie i wpisowe.
2. Składki członków wspierających.
3. Darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych.
4. Dochody z majątku Klubu.
5. Dotacje budżetowe na zadania zlecone.
6. Inne źródła.
§ 31
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu Klubu działających łącznie spośród: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

§ 32
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Środki pieniężne Klubu, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być
przechowywane wyłącznie na kontach Klubu.
§ 33
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 34
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu może
nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 35
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. W przypadku
rozwiązania klubu jego majątek może być przeznaczony wyłącznie na cele sportowo
– rekreacyjne.

Statut niniejszy stanowi załącznik do protokołu Zebrania Założycielskiego i
został zatwierdzony uchwałą Zebrania.
Szczecin, 25.03.2013r.

