
Statut	klubu	

Statut	Uczniowskiego	Klubu	Judo	„BUSHIDO”	
	

Rozdział	I	
Postanowienia	ogólne	

§	1	

Uczniowski	Klub	Judo	„BUSHIDO”	zwany	dalej	„Klubem”,	jest	klubem	sportowym	w	rozumieniu	art.	4	
ustawy	o	sporcie,	zrzeszającym	uczniów,	rodziców	uczniów.	Członkami	Klubu	mogą	być	również	jego	
sympatycy.	

§	2	

Terenem	działania	Klubu	jest	obszar	Rzeczypospolitej	Polskiej,	a	siedzibą	Klubu	jest	Piaseczno,	gmina	
Piaseczno.	

§	3	

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113, z poz. zm.) i z tego tytułu 
podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. 

§	4	

1. Klub	działa	 zgodnie	 z	ustawą	o	kulturze	 fizycznej,	ustawą	–	Prawo	o	 stowarzyszeniach,	ustawą		
o	systemie	oświaty	oraz	z	własnym	statutem.	

2. Klub	może	być	członkiem	okręgowych,	regionalnych	 i	ogólnokrajowych	związków	stowarzyszeń		
i	związków	sportowych.	

§	5	

Klub	 opiera	 swoją	 działalność	 na	 pracy	 społecznej	 członków.	 Do	 prowadzenia	 swoich	 spraw	 Klub	
może	zatrudniać	pracowników.	

§	6	

Klub	może	używać	odznak	i	pieczęci	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.	

Rozdział	II	
Cele	i	środki	działania	

§	7	

Celem Klubu jest: 

1. organizowanie	 zajęć	 sportowych	 dla	 uczniów	 szkół	 	 w	 celu	 wszechstronnego	 	 rozwoju	 ich	
sprawności	fizycznej	i	umysłowej,	

2. organizowanie	 działalności	 sportowej	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 funkcji	 zdrowotnych		
w	 środowisku	 dzieci	 i	 młodzieży	 szkół	 podstawowych	 i	 ponadpodstawowych,	 w	 tym	 dzieci	
niepełnosprawnych,	

3. kształtowanie	pozytywnych	cech	charakteru	i	osobowości	dzieci	i	młodzieży	szkolnej,	



4. integrowanie	 środowisk:	 uczniowskich,	 rodzicielskich	 i	 nauczycielskich	 na	 terenie	 swojego	
działania.	

§	8	

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. wspieranie	członków	Klubu	w	dążeniu	do	osiągania	sukcesów	sportowych,	
2. udzielanie	wsparcia	członkom	Klubu	osiągającym	sukcesy	sportowe,	
3. zapewnienie	członkom	Klubu	dostępu	do	infrastruktury	sportowej,	
4. prowadzenie	zajęć	sportowych,	
5. organizację	i	udział	w	imprezach	sportowych,	
6. organizację	różnych	form	aktywności	fizycznej,	
7. współpracę	z	innymi	organizacjami	w	kraju	i	zagranicą,	
8. organizację	obozów	sportowych,	
9. współpracę	z	placówkami	oświatowymi,	
10. współpracę	z	organami	administracji	publicznej,	samorządami	lokalnymi	i	ich	przedstawicielami,	
11. pozyskiwanie	środków	finansowych	na	realizację	celów	statutowych	Klubu,	
12. prowadzenie	 w	 ramach	 realizacji	 celów	 odpłatnej	 i	 nieodpłatnej	 działalności	 pożytku	

publicznego.	

§	9	

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na: 

1. społecznej	pracy	swoich	członków	i	działaczy,	
2. pomocy	materialnej	i	organizacyjnej	rodziców	uczniów	i	działaczy,	
3. bazie	sportowo-rekreacyjnej	szkół	oraz	jednostek	komunalnych.	

Rozdział	III	
Członkowie	Klubu,	ich	prawa	i	obowiązki	

§	10	

1. Członkami	Klubu	mogą	być	osoby	fizyczne	i	prawne.	
2. Osoba	prawna	może	być	wyłącznie	członkiem	wspierającym.	

§	11	

1. Członkowie	Klubu	dzielą	się	na:	
a/	zwyczajnych,	
b/	uczestników,	
c/	wspierających.	

§	12	

1. Przyjęcia	w	poczet	członków	zwyczajnych	 i	wspierających	dokonuje	Zarząd	Klubu	na	podstawie	
pisemnej	deklaracji	przystępującego,	opracowanej	przez	Zarząd.	

2. Członkostwo	 następuje	 z	 dniem	 podjęcia	 przez	 Zarząd	 Klubu	 uchwały	 o	 przyjęciu;	 o	 podjęciu	
uchwały	Zarząd	powiadamia	zainteresowanego.	

	



§	13	

1. Członkami	zwyczajnymi	mogą	być	pełnoletnie	osoby	fizyczne.	
2. Członkiem	zwyczajnym	może	być	również	małoletni	w	wieku	16	do	18	lat.	
3. Małoletni	 poniżej	 16	 roku	 życia	 mogą	 być	 członkami	 uczestnikami	 Klubu	 za	 zgodą	 ich	

przedstawicieli	ustawowych.	

	

§	14	

1. Członkowie	zwyczajni	mają	prawo	do:	
a) uczestnictwa	w	Walnych	 Zebraniach	 Klubu	 z	 głosem	 stanowiącym	 oraz	 biernym	 i	 czynnym	

prawem	 wyborczym,	 z	 ograniczeniami	 wynikającymi	 z	 art.	 3	 ust.	 2	 ustawy	 Prawo		
o	stowarzyszeniach,	

b) uczestnictwa	w	przedsięwzięciach	organizowanych	przez	Klub,	
c) zgłaszania	opinii,	postulatów,	wniosków	wobec	Zarządu,	
d) udziału	w	zajęciach	organizowanych	przez	Klub	w	ramach	statutowej	działalności,	
e) zaskarżania	do	Walnego	Zebrania	Członków	uchwał	Zarządu.	

2. Członkom	 uczestnikom	 przysługują	 wszystkie	 prawa	 członków	 zwyczajnych,	 z	 wyjątkiem	
określonych	 powyżej	w	 ust.	 1	 pkt	 a	 –	 członkowie	 uczestnicy	 biorą	 udział	w	Walnym	 Zebraniu		
z	głosem	doradczym.	

3. Uprawnienia, o których mowa w § 14, pkt 1, ppkt a i b małoletnim członkom Klubu 
przysługują z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 i 3 ustawy Prawo  
o Stowarzyszeniach.	

4. Postanowienia wymienione w § 14, pkt 1, ppkt c, d, e stosuje się również do 
członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych 
zebraniach Klubu z głosem doradczym.	

	
§	15	

1. Członkowie	zwyczajni	i	członkowie	uczestnicy	obowiązani	są	do:	
a) 	aktywnego	uczestniczenia	w	pracach	Klubu	i	realizacji	celów	statutowych,	
b) 	przestrzegania	statutu,	regulaminów	i	uchwał	Władz,	
c) 	regularnego	opłacania	składek	członkowskich.	

§	16	

Członkiem	wspierającym	Klubu	może	być	 osoba	prawna	 lub	 fizyczna,	 która	 popiera	 cele	 statutowe	
Klubu	i	udziela	mu	wsparcia	materialnego	lub	organizacyjnego.	

§	17	

1. Członkowie	 wspierający	 posiadają	 wszystkie	 prawa	 członków	 zwyczajnych	 z	 wyjątkiem	 głosu	
stanowiącego	oraz	czynnego	i	biernego	prawa	wyborczego	na	Walnym	Zebraniu	Członków.	

2. Członkowie	wspierający	mają	prawo	brać	udział	z	głosem	doradczym	w	posiedzeniach	Walnego	
Zebrania	Członków.	



3. Członkowie	 wspierający	 są	 obowiązani	 do	 przestrzegania	 statutu	 i	 uchwał	 władz	 oraz	
regularnego	spełniania	na	rzecz	Klubu	zadeklarowanych,	w	deklaracji	członkowskiej,	świadczeń.	

	
§	18	

Członkostwo	Klubu	ustaje	na	skutek:	
1. Skreślenia	uchwałą	Zarządu	w	wyniku:	

a) złożenia	 przez	 członka	 Klubu	 Zarządowi	 pisemnej	 dobrowolnej	 rezygnacji	 z	 członkostwa		
w	 Klubie,	 przy	 czym	 Zarząd	 nie	 może	 w	 przypadku	 złożenia	 rezygnacji	 odmówić	 podjęcia	
uchwały	zgodniej	z	wolą	członka,	który	składa	rezygnację;	uchwała	Zarządu	o	skreśleniu	z	listy	
członków	winna	być	w	takim	przypadku	podjęta	niezwłocznie,	

b) śmierci	członka	lub	utraty	osobowości	prawnej	przez	członka	wspierającego.	
2. Wykluczenia	uchwałą	Zarządu	w	przypadku	stwierdzenia:	

a) rażącego	naruszenia	przez	członka	postanowień	Statutu	lub	uchwał	władz	Klubu,	
b) niebrania	udziału	w	działalności	statutowej	Klubu	przez	okres	co	najmniej	3	miesięcy,	
c) zalegania	 z	 opłaceniem	 składek	 członkowskich	 za	 okres	 co	 najmniej	 trzech	 miesięcy,	 po	

uprzednim	wezwaniu	do	uiszczenia	zaległych	składek,	
d) działania	przez	członka	na	szkodę	Klubu.	

3. Rozwiązania	się	Klubu.	
4. W	przypadkach	określonych	w	pkt.	1	niniejszego	paragrafu	Zarząd	jest	zobowiązany	zawiadomić	

zainteresowanego	 o	 wykluczeniu	 na	 piśmie	 doręczając	 mu	 jednocześnie	 stosowną	 uchwałę,	
podając	 przyczyny	 wykluczenia	 i	 wskazując	 na	 prawo	 wniesienia	 odwołania	 do	 Walnego	
Zebrania	 Członków,	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 daty	 doręczenia	 przedmiotowej	 uchwały	
wykluczonemu	 członkowi.	W	 przypadku	 złożenia	 odwołania	we	wskazanym	 terminie,	 uchwała	
Zarządu	nie	wywołuje	skutków	prawnych	do	czasu	rozpatrzenia	odwołania	przez	Walne	Zebranie	
Klubu.	

	
Rozdział	IV	

Władze	Klubu	oraz	struktura	organizacyjna	
§	19	

Władzami	Klubu	są:	
1. Walne	Zebranie	Członków,	
2. Zarząd,	
3. Komisja	Rewizyjna.	

	

§	20	

1. Kadencja	władz	wybieralnych	trwa	cztery	lata,	a	ich	wybór	odbywa	się	w	głosowaniu	tajnym.	
2. O	ile	statut	nie	stanowi	 inaczej,	uchwały	wszystkich	władz	zapadają	zwykłą	większością	głosów		

w	obecności	co	najmniej	połowy	członków	danego	organu.	
3. O	ile	statut	nie	stanowi	 inaczej,	uchwały	władz	stowarzyszenia	podejmowane	są	w	głosowaniu	

jawnym,	chyba	że	dany	organ	podejmie	uchwałę	o	 zastosowaniu	głosowania	 tajnego.	Wyjątek	
stanowią	uchwały	dotyczące	spraw	personalnych,	które	są	podejmowane	w	głosowaniu	tajnym.	
	



	
§	21	

1. Najwyższą	 władzą	 Klubu	 jest	Walne	 Zebranie	 Członków,	 zwoływane	 przez	 Zarząd	 raz	 do	 roku	
jako	sprawozdawcze	i	raz	na	4	lata	jako	Sprawozdawczo-Wyborcze.	

2. O	miejscu,	terminie	i	porządku	obrad	Zarząd	powiadamia	członków	co	najmniej	na	14	dni	przed	
terminem	 Walnego	 Zebrania	 Członków	 listem	 poleconym	 lub	 za	 pośrednictwem	 poczty	
elektronicznej,	o	ile	członek	wyraził	zgodę	na	ten	tryb	powiadamiania,	podając	jednocześnie	do	
wiadomości	Zarządu	swój	adres	e-mail.	

3. O	 ile	 statut	 nie	 stanowi	 inaczej	 uchwały	 Walnego	 Zebrania	 Członków	 zapadają	 zwykłą	
większością	głosów	w	obecności	co	najmniej	połowy	członków	uprawnionych	do	głosowania	w	
pierwszym	 terminie	 lub	 w	 drugim	 terminie	 bez	 względu	 na	 liczbę	 obecnych	 członków,	 o	 ile	
termin	ten	był	podany	w	zawiadomieniu.	

	
§	22	

1. Walne	Zebranie	Członków	może	być	zwyczajne	lub	nadzwyczajne.	
2. Walne	 Zebranie	 Członków	 obraduje	 według	 uchwalonego	 przez	 siebie	 regulaminu	 obrad.	

Nadzwyczajne	 Walne	 Zebranie	 Członków	 może	 odbywać	 się	 w	 każdym	 czasie,	 w	 szczególnie	
uzasadnionych	przypadkach	i	jest	zwoływane	w	trybie	§	21	ust.	2	niniejszego	statutu.	

3. Nadzwyczajne	Walne	Zebranie	Członków	zwołuje	Zarząd	Klubu:	
a) z	inicjatywy	własnej,	
b) na	wniosek	Komisji	Rewizyjnej,	
c) na	wniosek	co	najmniej	połowy	osób	uprawnionych	do	głosowania	na	Walnym	Zebraniu	

Członków.	
4. Nadzwyczajne	 Walne	 Zebranie	 Członków	 zwoływane	 jest	 przez	 Zarząd	 w	 terminie	 jednego	

miesiąca	od	daty	zgłoszenia	wniosku,	o	którym	mowa	w	ust.	3	pkt	b	–	c	niniejszego	paragrafu,		
i	obraduje	wyłącznie	nad	sprawami,	dla	których	zostało	zwołane.	

	
§	23	

Do	kompetencji	Walnego	Zebrania	Członków	w	szczególności	należy:	
1. Uchwalanie	kierunków	działalności	Klubu,	
2. Wybór	i	odwołanie	Zarządu	i	Komisji	Rewizyjnej,	
3. Rozpatrywanie	i	przyjmowanie	sprawozdania	z	działalności	władz,	
4. Udzielanie	absolutorium	ustępującemu	Zarządowi	na	wniosek	Komisji	Rewizyjnej,	
5. Podejmowanie	uchwał	w	sprawie	zmian	statutu,	
6. Rozpatrywanie	odwołań	od	uchwał	Zarządu,	
7. Podjęcie	uchwały	o	rozwiązaniu	Klubu	i	przeznaczeniu	jego	majątku,	
8. Podejmowanie	 uchwał	 w	 innych	 sprawach,	 niezastrzeżonych	 do	 kompetencji	 Zarządu	

i	Komisji	Rewizyjnej.	
	

§	24	

1. Walne	Zebranie	Klubu	jest	prawomocne	i	zdolne	do	podejmowania	uchwał:	



a) w	 pierwszym	 terminie	 -	 gdy	 uczestniczy	 w	 nim	 co	 najmniej	 połowa	 członków	
uprawnionych	do	głosowania.	

b) w	drugim	terminie	-	bez	względu	na	liczbę	członków	obecnych,	o	ile	termin	ten	był	podany	
w	zawiadomieniu.	

	

§	25	

1. Zarząd	 składa	 się	 z	 3	 członków,	 w	 tym	 Prezesa,	Wiceprezesa	 i	 Sekretarza,	 wybieranych	 przez	
Walne	Zebranie	Członków.	

2. Zarząd	działa	w	oparciu	o	regulamin	zatwierdzony	przez	Walne	Zebranie	Członków	
3. Posiedzenia	Zarządu	odbywają	się	w	miarę	potrzeb.	
4. Uchwały	 Zarządu	 zapadają	 zwykłą	 większością	 głosów	 przy	 obecności	 co	 najmniej	 połowy	

członków,	w	tym	Prezesa	lub	V-ce	Prezesa	
5. W	okresie	między	posiedzeniami	Zarządu	Prezes	kieruje	bieżącą	działalnością	Klubu.	

	

§	26	

1. Do	kompetencji	Zarządu	należy:	
a) reprezentowanie	Klubu	na	zewnątrz	oraz	działanie	w	jego	imieniu,	
b) wykonywanie	uchwał	Walnego	Zebrania	Członków,	
c) określanie	wysokości	składki	członkowskiej	i	trybu	jej	uiszczania,	
d) zarządzanie	 majątkiem	 i	 funduszami	 Klubu	 zgodnie	 z	 uchwałami	 Walnego	 Zebrania	

Członków,	
e) opracowywanie	regulaminów	wewnętrznych	działania	Klubu,	
f) podejmowanie	uchwał	w	sprawach	członkowskich,	
g) podejmowanie	uchwał	w	sprawach	przynależności	do	innych	organizacji,	
h) powoływanie	doradczych	komisji	problemowych	i	uchwalanie	regulaminów	ich	działania,	
i) powoływanie	sekcji	Klubu	i	uchwalanie	regulaminów	ich	działania.	

2. Prezes	Zarządu	kieruje	pracą	Zarządu;	w	razie	jego	nieobecności	zastępuje	go	Wiceprezes.	

	

§27	

1. Komisja	Rewizyjna	powoływana	jest	do	sprawowania	kontroli	nad	działalnością	Klubu.	
2. Komisja	Rewizyjna	składa	się	z	3	członków,	w	tym	Przewodniczącego	i	Sekretarza,	wybieranych	

przez	Walne	Zebranie	Członków.	
3. Posiedzenia	Komisji	Rewizyjnej	odbywają	się	w	miarę	potrzeb.	
4. Komisja	 Rewizyjna	 działa	 na	 podstawie	 regulaminu	 zatwierdzonego	 przez	 Walne	 Zebranie	

Członków.	
5. Uchwały	Komisji	są	podejmowane	większością	głosów	przy	obecności	co	najmniej	2/3	członków	

Komisji.	

	



§	28	

1. Do	zakresu	działania	Komisji	Rewizyjnej	należy	w	szczególności:	
a) przeprowadzanie	przynajmniej	raz	w	roku	kontroli	gospodarki	finansowej	Klubu,	
b) przeprowadzanie	 przynajmniej	 raz	 w	 roku	 kontroli	 stanu	 majątku	 oraz	 sposobów	

zarządzania	tym	majątkiem,	
c) kontrolowanie	przestrzegania	statutu	i	wykonywania	uchwał	Walnego	Zebrania	Klubu,	
d) przedkładanie	 Walnemu	 Zebraniu	 sprawozdania	 oraz	 wniosku	 w	 sprawie	 udzielenia	

absolutorium	Zarządowi,	
e) wykonywanie	innych	czynności	przewidzianych	w	statucie.	

2. Komisja	Rewizyjna	ma	prawo:	
a) składania	zastrzeżeń	odnośnie	uchwał	Zarządu,	
b) oceny	celowości	działania	i	gospodarności	Zarządu,	
c) wydawania	 zaleceń	 pokontrolnych	 oraz	 określania	 sposobów	 i	 terminów	 usunięcia	

nieprawidłowości,	
d) występowania	 o	 zwołanie	 posiedzenia	 Zarządu	 w	 związku	 ze	 stwierdzonymi	

nieprawidłowościami	w	jego	działaniu.	
	

§	29	

1. W	przypadku	ustąpienia	 lub	śmierci	członka	Zarządu	 lub	Komisji	Rewizyjnej	w	trakcie	kadencji,	
członkowie	 organu	 władzy,	 który	 uległ	 uszczupleniu	 mogą	 uzupełnić	 swój	 skład	 spośród	
członków	 Klubu.	 Liczba	 członków	 dokooptowanych	 nie	może	 przekroczyć	 1/3	 liczby	 członków	
danego	organu	pochodzących	z	wyboru.	

2. Jeżeli,	 w	 trakcie	 kadencji,	 ustąpią	 funkcyjni	 członkowie	 Zarządu	 lub	 Komisji	 Rewizyjnej	 –	
wówczas	 Zarząd,	 jak	 również	 odpowiednio	 Komisja	 Rewizyjna	 –	mogą	 po	 uzupełnieniu	 swego	
składu,	w	trybie	ust.	1	niniejszego	paragrafu,	powołać	funkcyjnych	członków,	do	końca	kadencji.	

3. Członków	 Zarządu	 i	 Komisji	 Rewizyjnej	może	 odwołać	 w	 trakcie	 kadencji	 z	 pełnionych	 funkcji	
wyłącznie	Walne	Zebranie	Członków.	

4. Jeżeli	w	trakcie	kadencji	członkowie	Komisji	Rewizyjnej	lub	członkowie	Zarządu	zostaną	odwołani	
z	 pełnionych	 funkcji,	Walne	 Zebranie	 Klubu,	 dokonuje	 uzupełnienia	 składu	 Zarządu	 lub	 składu	
Komisji	Rewizyjnej,	do	końca	kadencji.	

	
Rozdział	V	

Majątek	i	fundusze	Klubu	
§	30	

1. Majątek	Klubu	stanowią	nieruchomości,	ruchomości	i	fundusze.	
2. Źródłami	powstawania	majątku	Klubu	są:	

a) składki	członkowskie,	
b) dotacje,	
c) darowizny,	zapisy	i	spadki,	
d) dochody	z	majątku	Klubu,	
e) wpływy	z	własnej	działalności,	
f) dochody	z	działalności	gospodarczej.	



2. Jeżeli	 Klub	 prowadzi	 działalność	 gospodarczą,	 dochód	 z	 tej	 działalności	 służy	 realizacji	 celów	
statutowych	i	nie	może	być	przeznaczony	do	podziału	między	członków	Klubu.	

	

§	31	

1. W	 zakresie	 wynikającym	 z	 działalności	 statutowej	 i	 gospodarczej	 Klub	 może	 nabywać	 prawa		
i	zobowiązania.	

2. Do	 dokonywania	 czynności	 prawnych	 w	 imieniu	 Klubu	 wymagana	 jest	 jednoosobowa	
reprezentacja	 Prezesa	 lub	 Wiceprezesa	 Zarządu.	 Inne	 osoby	 mogą	 dokonywać	 czynności	
prawnych	w	imieniu	Klubu	wyłącznie	na	podstawie	pełnomocnictwa	udzielonego	przez	Zarząd	

	
Rozdział	VI	

Zmiana	statutu	i	rozwiązanie	Klubu	
§	32		

1. Uchwały	 w	 sprawie	 zmiany	 statutu	 oraz	 rozwiązania	 Klubu	 podejmuje	Walne	 Zebranie	 Klubu		
w	 trybie	 uchwały	 podjętej	większością	 2/3	 głosów	w	 obecności	 co	 najmniej	 połowy	 członków	
uprawnionych	do	głosowania.	

2. Uchwala	 o	 rozwiązaniu	 Klubu	 określa	 tryb	 likwidacji	 oraz	 cel,	 na	 który	 zostaje	 przeznaczony	
majątek	Klubu.	

3. Likwidatorami	są	Prezes	i	Wiceprezesa	Klubu.	
4. Po	 zakończeniu	 likwidacji	 likwidator	 składa	 organowi	 ewidencyjnemu	 sprawozdanie		

z	wnioskiem	o	wykreślenie	Klubu	z	ewidencji.	
	

§	33	
1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 statutem	 stosuje	 się	 powszechnie	 obowiązujące	

przepisy	prawa.	


