STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
GALEON
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Uczniowski Klub Sportowy Galeon , zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem
kultury fizycznej .

§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar województwa pomorskiego . Siedzibą władz
Klubu jest Gdynia ul. Morska 89-91
2. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość
prawną .
§3
Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie [ Dz.U. z 2010r. Nr
127, poz. 857, z późn. zm. ] , ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach [ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm. ],
ustawą z dnia 24 czerwca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[ Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn. zm. ] oraz niniejszym statutem
§4
2. Klub może być członkiem krajowych związków stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym zakresie działania.
§ 5
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników na zasadach
ustalonych przez Zarząd Klubu.
§6
Klub używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§7
1. Klub używa własne logo.
2. Barwami Klubu Galeon są kolory ; czerwony , czarny, biały.
3. Klub może posiadać sztandar .
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CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem działania Klubu jest :
1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , w
szczególności mieszkańców Gdyni,
2. rozwój i promocja judo jako sportu dla wszystkich,
3. dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego w judo przez
zawodników i godne reprezentowanie środowiska , regionu , miasta Gdyni
oraz kraju,
4. integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą,
5. organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej
.

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu
2. organizowanie szkolenia sportowego
3. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, w szczególności
ujętych w kalendarzu PZJudo
4. organizowanie zawodów, imprez sportowo- rekreacyjnych
5. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie
obozów rekreacyjno–sportowych
6. prowadzenie działalności szkoleniowej, w formie wykładów i sympozjów w
zakresie sportu, rekreacji i promocji zdrowia
7. zapewnienie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji,
8. zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu
9. budowę, modernizację i właściwe utrzymanie obiektów sportowych oraz
urządzeń towarzyszących
10. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
11. wydawanie
materiałów
szkoleniowych,
biuletynów
informacyjnych,
reklamowych i innych promujących Klub i jego działalność,
12. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
13. propagowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w środowisku swego
działania,
14. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej wśród dzieci i
młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
15. prowadzenie działalności gospodarczej
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§ 10
Klub realizując cele przez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności odpłatnej pożytku
publicznego Klub przeznacza na działalność pożytku publicznego w celu realizacji
wyłącznie celów statutowych.
Działalność odpłatna :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
m)
n)
o)
p)
r)

93.11.Z – działalność stadionów i innych obiektów sportowych,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
93.92.Z - pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana ,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie
sklasyfikowane,
55.10.Z - hotele, motele i podobne formy zakwaterowania,
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
49.39 Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie
sklasyfikowany,
68.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek ,
83.30.Z – działalność związana z organizacją targów i wystawi kongresów ,
47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach ,
47.64.Z – sprzedaż sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub internetowej
59.19.Z - pozostała działalność wydawnicza poligrafia
73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
drukowanych pozostałych mediach drukowanych
73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
77.21.Z - wypożyczenie i dzierżawa sprzętu i rekreacyjnego i sportowego

Działalność nieodpłatna :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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94..99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej
nie sklasyfikowana
93.11.Z - działalność stadionów i innych obiektów sportowych
93.12.Z - działalność klubów sportowych
93.13.Z - działalność obiektów służąca poprawie kondycji fizycznej
93.92 Z - pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana ,
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć szkolnych
58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
77.21.Z - wypożyczenie i dzierżawa sprzętu i rekreacyjnego i sportowego
93.19 Z - pozostała działalność związana ze sportem ,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie
sklasyfikowane,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

CZŁONKOWIE KLUBU , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
a) osoby fizyczne uprawiające określoną dyscyplinę sportu [ zawodnicy ] .
Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych art. 3 ust. 2 i 3
ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
b) rodzice małoletnich zawodników
c) pracownicy oraz działacze Klubu.
§ 13
1. Członkami wspierającymi Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna , która
zadeklaruje wspieranie materialne , organizacyjne lub finansowe działalność
Klubu
2. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna , szczególnie
zasłużona dla Klubu
2. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie na
Wniosek Zarządu Klubu
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji,
§ 16
1. Członek zwyczajny Klubu:
a) ma prawo do 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”,
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b) składania wniosków i uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu oraz
uzyskiwania informacji o działaniach Klubu i jego efektach ,
c) korzystania - na zasadach określonych przez władze Klubu - z urządzeń
sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu ,
d) noszenia stroju sportowego z logo i w barwach Klubu.
2. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych ( bez prawa
głosu).
a) członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich .
b) członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym.
§ 17
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
d) godnego reprezentowania klubu
§ 18
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia członka , zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
2. wykreślenia z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich przez
okres 6 miesięcy
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych .
4. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu z powodu:
a) działalności na szkodę Klubu ,
b) umyślnego naruszeń postanowień statutu Klubu ,
5. śmierci członka,
6 . likwidacji osoby prawnej.
7. rozwiązania Klubu
§ 19
Dobrowolne wystąpienie z Klubu członka niepełnoletniego do lat 18 wymaga
pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych/.
§ 20
Członkowie Klubu - za wzorowe wykonywanie swych obowiązków , osiągnięcia oraz
udział w działalności sportowej mogą być wyróżnieni i nagradzani przez władze
Klubu : dyplomem, pismem pochwalnym, nagrodą rzeczową lub pieniężną oraz
tytułem Honorowy Członek UKS Galeon
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§ 21
1. Za nieprzestrzeganie statutu , uchwał i zarządzeń obowiązujących w Klubie Zarządowi Klubu przysługuje prawo nakładania następujących kar : upomnienie,
ostrzeżenie ,nagana, czasowe pozbawienie praw lub wykluczenie z Klubu.
2. Od decyzji zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o ukaraniu.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna .

WŁADZE KLUBU
§ 22
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata , a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu .
2. Zarządowi i komisji rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji członków do swojego
składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
władz pochodzących z wyboru.
2. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania , o ile dalsze
postanowienia nie stanowią inaczej.
§ 24
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie .
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3) Walne Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok .
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej
Klubu .
2. Rozpatrywanie i przyjmowane sprawozdania ustępującego Zarządu Klubu i
Komisji Rewizyjnej .
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek i Komisji Rewizyjnej,
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4. Wybór Prezesa , Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej .
5. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu
się Klubu .
6. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zarządu oraz członków Klubu ,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie ukarania członków .
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla pozostałych
władz .
§ 26
Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania , a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych , o ile termin ten był podany w zawiadomieniu .
§ 27
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem decydującym - członkowie,
2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz oraz członkowie honorowi i
zaproszeni goście.
§ 28
O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania zebrania .
§ 29
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane :
a) z inicjatywy własnej Zarządu Klubu ,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na żądanie 1/3 członków .
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być przeprowadzone przez Zarząd Klubu
w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały o jego zwołaniu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane oraz rozpatruje odwołania od uchwał zarządu o ukaraniu członków
Klub
§ 30
1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków i wybieranych przez Walne Zebranie .
2. Członek Zarządu Klubu , który nie uzyskał absolutorium na walnym Zebraniu nie
może być wybrany do władz następnej Kadencji .
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze
składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd
zwykłą większością głosów.
3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania
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Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 31
Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona oprócz prezesa , do dwóch wiceprezesów ,
skarbnika i sekretarza.
§ 32
Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu oraz
Uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowe j.
3. Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych .
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu .
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu , zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego Klubu.
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków .
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych .
8. Podejmowanie decyzji w sprawach powoływania i rozwiązania sekcji
sportowych oraz przystąpienia Klubu do związków stowarzyszeń sportowych.
9. Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających Klubu.
10. Ustalanie wysokości wpisowego i oraz wysokości i terminów płatności składek
członkowskich.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie zastrzeżonych do właściwości
innych władz.
12. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu.
13. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji , zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego prezesa, który pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Walnego Zebrania Członków.
§ 33
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak , niż
raz na kwartał.
§ 34
Do ważności podejmowanych uchwał potrzebna jest obecność 3 członków Zarządu
w tym Prezesa lub Sekretarza
§ 35
Do ważności składania oświadczeń w zakresie praw podejmowanych zobowiązań
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane są dwa
podpisy spośród następujących członków Zarządu Klubu w tym Prezesa lub
Skarbnika oraz V-ce Prezesa/ów i Skarbnika .
Powyższe nie wyklucza ustanowienia przez Zarząd klubu innej osoby do jako
pełnomocnika dokonania określonej czynności w imieniu Klubu
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§ 36
Prezes lub osoby wyznaczone przez Zarząd Klubu reprezentują Klub na zewnątrz
wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz osób
fizycznych i prawnych.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Członkiem komisji rewizyjnej może zostać osoba , która ;
a) nie jest członkiem Zarządu ,
b) nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia ,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej .
§ 38
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza , co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach
absolutorium dla zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami
Ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek komisji
rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem
doradczym.
5. Wniosek do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków może zapaść większością głosów, przy udziale minimum 2/3
Członków Komisji.

SEKCJE SPORTOWE KLUBU
§ 39
1. W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i
prowadzenia szkolenia specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje sekcje
sportowe.
2. O rozwiązaniu sekcji decyduje Zarząd Klubu . Członkowie rozwiązanej sekcji
mogą odwołać się od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków.

10

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 40
1. Na majątek Klubu składają się :
a) nieruchomości,
b) ruchomości
c) oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie
b) darowizny i zapisy
c) dotacje na zadania państwowe w zakresie kultury fizycznej zlecone Klubowi
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
e) dochody z majątku
f ) dochody z działalności gospodarczej
g) inne wpływy
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego . Wypracowany wskutek tego dochód
w całości przeznaczany jest na realizację celów statutowych
§ 41
Klub nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkowe organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z
którymi pracodawcy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej , zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania i wykorzystania majątku na rzecz 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 .
3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których
uczestniczą członkowie Klubu lub ich bliscy .
§ 42
Wszelkie postanowienia Zarządu Klubu , zmierzające do uszczuplenia majątku
Klubu wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 43
Do podpisywania dokumentów finansowo – gospodarczych uprawnieni są prezes ,
wiceprezesi, skarbnik i sekretarz . Do podjęcia czynności prawnej wymagany jest
podpis co najmniej dwóch z wyżej wymienionych osób w tym prezesa lub
sekretarza
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ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 44
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmie Walne Zebranie Członków–
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 45
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków –
większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu ,
zebranie podejmie jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu,
powołując likwidatora i określa jego prawa i obowiązki.
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