STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego
WILANOWSKIE WILKI

Warszawa, sierpień 2016 r.
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Rozdział 1
Nazwa, teren działanie, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę
WILANOWSKIE WILKI zwane dalej Klubem.

Uczniowski

Klub

Sportowy

§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Stowarzyszenie może także prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej z
zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 2, 3 i 4 ustawy o
sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
oraz posiada osobowość prawną.
3. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
4. W Klubie mogą zostać zorganizowane różne sekcje.
§4
1. Klub używa godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Barwami klubu są czerwony i amarantowy.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§5
Celem klubu jest:
1) planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu, w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną
i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2) organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
3) organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu,
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5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych, promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
6) nawiązywanie kontaktów sportowych.
§6
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,
2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
3) prowadzenie zajęć sportowych,
4) organizację i udział w imprezach sportowych,
5) organizację różnych form aktywności fizycznej,
6) organizowanie obozów sportowych, zgrupowań, szkoleń i kursów,
7) kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych poprzez sport,
8) współdziałanie z instytucjami samorządowymi, państwowymi i społecznymi,
9) zapewnienie członkom Klubu dostępu do kadry trenerów i instruktorów,
10) zapewnienie dostępu do urządzeń sportowych i sprzętu,
11) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, mającej na celu
upowszechnienie działalności Klubu oraz idei sportu.
2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
3. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z innymi organizacjami
pozarządowymi oraz dyrektorami placówek oświatowych i sportowych, władzami
samorządowymi, jak również instytucjami kultury.
§7
1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,
sympatyków i wolontariuszy.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków uczestników,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.
2. Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu.
§9
1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która
spełni następujące warunki:
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1) uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przyjęcie do Klubu i udział w
zajęciach sportowych,
2) deklaruje systematyczne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub,
3) złoży deklarację członkowską, zobowiązując się przestrzegać Statutu Klubu, uiści wpisowe
w wysokości rocznej składki członkowskiej i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia, w
szczególności zaś: rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, trenerzy, które złożą
deklaracje członkowską, zobowiązując się przestrzegać Statutu Klubu, uiszczą
wpisowe w wysokości rocznej składki członkowskiej i zostaną przyjęte uchwałą
Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna – obywatel
polski lub obcokrajowiec mający stałe zameldowanie w Polsce, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Klubu pomoc finansową,
rzeczową lub organizacyjną.
3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby prawne, których statut, umowa albo
akt założycielski przewidują prowadzenie działalności sportowej oraz popierają cele
Klubu i wspierające go organizacyjnie lub finansowo.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały,
na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Członkowie wspierający w pisemnej deklaracji zobowiązują się do przestrzegania
statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Klubu.
6. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wspierające działalność Klubu i
szczególnie dla niego zasłużone.
§ 11
1. Przyjęcie na członka zwyczajnego, uczestnika lub wspierającego, następuje na jego
wniosek w formie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu Klubu.
2. Zarząd Klubu może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego,
uczestnika lub wspierającego w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków zapisanych w
statucie.
3. Od negatywnej decyzji Zarządu Klubu przysługuje wnioskodawcy odwołanie się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z
uzasadnieniem.
4. Członkostwo w Klubie wygasa poprzez:
1)
dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2)
skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:
a) nieprzestrzegania Statutu Klubu,
b) niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 miesięcy, po uprzednim wezwaniu
do ich uiszczenia,
c) działalności na szkodę klubu,
d) rozwiązania się Klubu,
e) śmierci członka, z jej datą,
f) utraty praw publicznych orzeczonej na mocy prawomocnego wyroku sądu,
g) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych- w przypadku pełnoletnich
członków zwyczajnych lub utraty osobowości prawnej w przypadku członków
wspierających, będących osobami prawnymi.
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§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz
z biernym i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszania propozycji, wniosków i postulatów wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu.
2. Członkowie uczestnicy mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
3. Członkowie wspierający niezależnie od obowiązku uiszczania składek członkowskich,
mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Klubu świadczeń. Poza
tym mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub w przypadku Członków wspierających będących
osobami prawnymi poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach
Członków Klubu z głosem doradczym (nie przysługuje im czynne i bierne prawo
wyborcze, ani głos stanowiący na Walnym Zebraniu),
2) zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski w sprawach dotyczących działalności
Klubu,
3) uczestniczyć w imprezach Klubu.
4. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski w sprawach
dotyczących działalności Klubu i uczestniczyć w imprezach Klubu. Nie przysługuje im
czynne ani bierne prawo wyborcze, ani głos stanowiący na Walnym Zebraniu.
§ 13
1. Wszyscy członkowie Klubu mają obowiązek:
- przestrzegania Statutu i uchwał władz,
- aktywnie działać na rzecz realizacji celów statutowych Klubu,
- uiszczać składki członkowskie (co nie dotyczy jedynie członków honorowych),
- zachować nienaganną postawę obywatelską.
2. Ponadto, członkowie uczestnicy mają obowiązek godnie reprezentować Klub na
zawodach i imprezach sportowych.

§ 14
Od uchwały Zarządu Klubu o odmowie przyjęcia na członka oraz w sprawie skreślenia służy
zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem, przy czym doręczenie może
być dokonane za pośrednictwem poczty e-mail, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb
korespondencji z Klubem, podając do wiadomości Zarządu swój adres e-mail. Do czasu
rozpatrzenia odwołania, które następuje na najbliższym Walnym Zebraniu, skreślony członek
Klubu jest zawieszony w prawach członkowskich.
§ 15
1. Członkowie honorowi postrzegani są jako obdarzeni szczególną życzliwością we
wspieraniu działań Klubu i pomocy w realizacji jego celów.
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2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie w przypadku sprzeniewierzenia
się przez członka honorowego idei Klubu lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata a ich wybór następuje w głosowaniu
tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków danego organu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym
lub jawnym, w zależności od decyzji organu podejmującego daną uchwałę.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez
Zarząd Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez
Zarząd raz na 2 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na
rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy Członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 33% ogółu Członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu
3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd
zawiadamia Członków Klubu, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
pisemnie bezpośrednio lub pocztą albo za pośrednictwem poczty e-mail, o ile członek wyraził
zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.
§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalenie ogólnych programów sportowej, organizacyjnej i finansowej
działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu
Klubu,
4) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,
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6) zatwierdzanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wyróżnień,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania przez członków klubu, o ile nie są one zastrzeżone o kompetencji innych
władz Klubu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.:
zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu,
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie przy obecności, co najmniej 50% 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 Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu
przysługuje na mocy niniejszego statutu.
§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą
Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Przy
składzie 3 – osobowym funkcje mogą być łączone.
3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków Klubu.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
6 miesięcy.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 50%
Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd Klubu może powołać sekretariat Klubu,
na którego czele stoi Dyrektor.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje z wyboru społecznie. Nie wyklucza to
możliwości pełnienia funkcji Dyrektora sekretariatu Klubu za wynagrodzeniem.
8. Zarząd Klubu może powoływać organy doradcze i koordynatorów sekcji sportowych.
§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, tj.;
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych o charakterze doradczym,
5) przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, za wyjątkiem członków
honorowych,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu co
najmniej raz w roku,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli
Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w
działaniu Klubu,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z
prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
roku. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej
dwóch jej członków.
§ 22
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu spośród Członków Zwyczajnych
Klubu w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje w drodze uchwały organ, którego skład uległ
zmniejszeniu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć w danej kadencji 1/3
liczby członków danego organu, pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 23
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Regulamin uchwalony przez
Zarząd Klubu, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
§ 24
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje
prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) skreślenie z listy członków Klubu,
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały wraz z uzasadnieniem, przy czym doręczenie może być dokonane za pośrednictwem
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poczty e-mail, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb korespondencji z Klubem, podając do
wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 25
1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Klub nie
prowadzi działalności gospodarczej.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) roczna składka członkowska od członków uczestników, członków zwyczajnych i
wspierających oraz wpisowe,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) dochody z majątku Klubu,
5) środki z ofiarności publicznej,
6) środki z działalności statutowej prowadzonej w formie odpłatnej.
3. Rokiem obrotowym jest rok od 1 stycznia do 31 grudnia zgodnie z ustawą z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości.
4. Prowadzona odpłatna działalność Klubu jest działalnością statutową prowadzoną w sferze
pożytku publicznego.
5. Pobierane od beneficjentów opłaty nie mogą być wyższe od tych jakie wynikają z
kosztów bezpośrednich i pośrednich, co oznacza, że z działalności odpłatnej nie może być
osiągany dochód.
6. Klub wyodrębnia rachunkowo działalność odpłatną i nieodpłatną.
§ 26
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych w imieniu Klubu jest
uprawniony indywidualnie każdy z członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 27
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.
§ 28
1.
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50%
uprawnionych do głosowania.
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2.
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony jego majątek.
3.
Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu swoich
działań, składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz
z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 29
Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Walne Zebranie Klubu.
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