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Nax*vą *cxtxl c}zk$anią *i*dxiba i*&xar****r pł?wx}y

$r
Uczniowski Khlb Spo*owy ,,sudo orodzisk Mazowięcki'' zwany dalej ,,Klubern'' jest
stowarzyszeniem wielosekoy.jnym xzeszającyrn rłczniÓw' rodziców, nauczycie}i i sympatykÓw.

$2
1. Terenern działasyia Klubu jest wojewÓdzlwo maaowięckie, głównie powiat grodeis}<i
2" sieclrjbą Klubu jest

ul" Królervska 59a
05-825 Grodzisk Maeowiecki

{$3
K}ub jest stowarąysuenienł w rozł:łnieaiu ustawy o sporci* z drLia Ż5 ł.zęwvca 20i0 roku
i ztego tytułu podlega wpisowi clo ewidencji prowadz-one.j przez Starostę {irodziskieg* alaz
posiada osobowośĆ pra1Ą.:}ą'

$4
1' K}ub działa zgodrrie z ustawą o spo':cie * Frawo o stowarzyszeniaclr
statutsn"
z' K}ub moze i:yć człcnkiern okręgowyelr i regionalłych związków spofiowych araz'
ogó}nokraj owych związk ów sportolYych.

$$
Klub urywa pieczęłł, godła, flagi, barw, oderrak i znaczkÓw organizacyjnych zgodnie
z obowiąuj ącym.i przepisami.

1"

R.ozdział Ź
Cęl i śx"odkj duixłaxi*

$6
Celgłn klubu jest orga:rizswa:dę, uprawianie i doskon*xęnie przede wszystkirn Karatę
Tradycyj*ego, Japońskiego Ju-Jitsu, Kickboxi*gu oraz innyc}r śxuk walki, we wszystkich
fbrmach kultury fizycznej, spo*u 1spońu profusjonalnego, innych dyscyplin jakc szeroko
pojętą rekreację, a takze pron:owanie aktyrłrrego, z*rowego sposobu ży*ia.
W szczególności klub będzie:
a" orgaxizować s,'voich czło*ków w ramach wchodzących w jego skład selccji;
b" organizowac egzaminy *a stopnie mistrz*wskie i uoz*iowskię;
c" organizować i realizować wspÓłzawodnictwo sportowe;
d. przygotowywać kadrę klubu do uozestnictwa we wspÓłzawodrrictwie sportowym;
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organiuować i ucuestniczyć rv szko}eniowycir obozaoh sportowych i spońcwo-
reiłreacyjnycil;

promować Ńtywn*ść .jako sposÓb na zacŁ:owanię zdrowia i witainaści poprzłz
orgałizcwanie i proponowanie szerokiłrr gruporn społ*człrym róznych fbrrn
rekreacji ruchowej i sportu;

prowadzlć akcje infbnnaeyjne i zajęcia profilaktyczne wę wspołpracy
z lekaszami, fizj oterapeutan li, dictetykami i i nnymi specj ali stan:i ;

twołzyć ośrodki do uprawiarria spor'u i prowadze* ia ząęc rekreacyjxych ;

współpracować z org*nami adrninistrac.}i państwowej i samorządu teĘitoriaŁtegg
w zakresie reatrizacji swoich zadań statrrtorłych;

reprezentować srvoic]r członłów wobec władz i innych organizae.ii kulh:ry fizycznej w
krajn oraz płzedstawiać swoje star:owisk<l w Źywołnych dla środowiska sprawach;

prowadzić niezł:ędną działalność wydawni cz ą ot ez dzia]alność edukacyjną ;
rcalizować ifine zadanią łio który'olr zobowiązany będzie na ij]'oey ł-lst*w.

$7
Kiub realizuje swoje zadani* staltrtowę we współdziałaniu z dyrektorein szkoły, radą szkoĘ,
klubarni sportonymi, władzami samorr4dow;nrri i spoxowyr*i.

$e
1. K}ub opiera swoją działalność przede wszys{kim *a społecmej pracy swoich członków i
działacąl oraz pornocy rodzi*ów ucmiów.
2' sla realieaeji o}creślcnycłr zg'dań klub łnozę zakrłdniaĆ pracor,vn-ików.

&.oudz$*& 3
Czł*Ngk'cw*e, i*k pr*wa i *bowiąak*

$e
Czło*kowię Klubu dzielą się na:
a) zwycza.jnych,
b) wspierająeyeh.

$1S1' Cz*onkami zwyczajnymi Klubu r&ogą byĆ rrcffiiowię szlcob/, rodrice i naucz1iciele,
któtzy r}oźm pisernną deklarację, zapłaą wpisowe i zostarĘ pezyięci wz*z Zarcąr
Klulm,

$11
Członkawie zwyczajni nrają prawo do:
1' Uczestnictwa w Wa}nyc}i Zebra:riacb Człan}<ó'v'' Kl*bu z bienr},r.n i czynnyin praw€ffi

wyborczym * jedynie osoby pełnotretnie'
2. Zgłaszania propozyc.ji i w'lios}rÓw woŁlec władz Klr&ri"
3. {-Jczesbnictwa w zav,,odach i imprezaeh spo*owyeh.
ą. Korzystaxia z rłszelŁich urządze* K}ubu na zasadactr okeślany*h prcezvxąd K]ubu'
5' Korzysłaxia z inłrych xprarvnień ckreśIonych ptznzZarąd Kjub*
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$e2
Członkami wxpi*ającymi rrło6ą byĆ osoby fizyczx?e i osob}, }:l?\Ąłnel które popieraią cęle KJui:u,
zcstaną pzyjęci przcz Zarąd i r*dek}an'lją psfiloc rnataria1no*fine&so1Ą/ą <ltra K}ubu"

$a3
Człoxrkowie wspierająey :*ają pmwo do:
tr. Uczęs&*cze*ia bezpośredxił }*b poprzez swoiclr delegatów w Wałnyeh Zebrania*h Klubą
bez prawa do głosowar*a"
2" Zgłeszania u,nioskóiv i propnzyeji woŁęc wła*jz KluŁu"
3" Korrystania z i*nych ł.:pralv.r:ień określonyłia przez Zarąd Klubt*.

$śd
Do obowiązków człol*ów rwyczajnyc}r i wspierająoych natrelf:
1. Brąnio azłlnnęgo udziału w clziałaxności K_l*brl.
?' Fuęstrzeganie posta.łrowięń statutu i uc}:rą,ał władz Ktrubu"
3" Cod:rę reprezełrtr:wanie barw K}ubu.
4" Płaeęnie składek ma zasadach usta}onyclt przez Wa}nę Zebranię Kiubu"

$ l.s
Członkosłwo w K}ubie axtąje poprzeu:
1' Dobrłrwo}ne wystąple*ie zgłoszo:re na piś:nie do Zalządg.
2" S}<ręślenie z listy *złorrkó.lr r:c}rwałą Zarządr: w prązpadku:

a) umyśln*go narrrszetda posta::owień statiłtr:,
b) nie braJda udział$ w działa]ności s{atutow*j Klubu przez okres 3 miesię*y"
c) działania r:a szkodę Klubu.
d) zaxegaxia ze składka*ri za oklęs 3 xniesięcy'

Rou'rXxia& 4
Włxdze K}lxbxl

$ió
Władzami K}ubu są:

1. Wainę Zębranie CzłonkÓw
Ż" Zaxząd
3. KomisjaRewizyj*a

Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz następu'je w głosorł'ałriu tajil)/m.
Uehwały wsąystkich władz Klubu zapadają ziłykłą większości.ą głcsÓw, o ile
postanowienia statutu nię stanowią inaczej'

$n7
t" Walnę Zeblanie Członkow jest r:ajwyŹszą władzą Kli.lb* i moze byc zwyczajne }ub
nadzwyezajnCI.
2. NadzwyczĄne 3vVaine Zebranie xwcływane jest przez Zatząd Klubu:
a) z własn*j iniejaływy,
b) xa rłniosek Kornisji Rewi:yjrł.e.},

Starostwo Powiatu Grodzishiego z up. Staroqf.r
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c} na wr.liose}c 1/:! ogoiu crJonków stował:ayszęrria-
nę Wa"kae f,ebm&ię odbywa się nie poanicj rriź 3s d}xi od złożęnia wnioskł tr*b

po$ęcia ucirwĄ i obradr.lje naci spranar'łli, dla k{ó1yc}r rsstxłozrą,ołanę"

*1e
x. Do wyłączxĘ ko*:petexcjt V/al**6o Zebra*ia Człon}<ów rralery:
a) uc}rwąla:rie prograłnÓw orgar:izacy3ne.} i s*ansowe.} dzialakośei K]ubą
b) rozpakywanie i przryjmowanię spsawozdań Zasząd Konłisji RewĘr:ej,
e} uchwalarrię na r'rriosęk Kon:isji &"ewizyjnej absolutorir:rr: dl* Zxządu K}ubu,
d} wybór Zalządrr i Ko*dsji Rewi:ryjrrej,
e) ucliwalanie zrnian s{afufu,

ł rozpatryrwanie i rozstrzyganie irulych spralv wniesionycir po<i obmcly Wałnego Zgbras:ia
Członków, ani'ę zasttzezonye}r do k^ompeten*.li i:lxyc}t orga:rów'

2. Walnę Zębranie Kiubu jest praw$mocn* w pierwsrym ierminię prry obecności oo najnxrie.j 1/?
członkÓw *5:rav*rionych do głosowani'a, a w drugin: tęrminie ł:ez względu na iiczbę obecnyeh,
o ile termin ten był poda::ly w zawiadomięiliil.
3" W'Wa}*'yrx Zebrani$ K-lubu ffiogą brać udział z głosein doradczyxl *soby Zaproszonę pfa*z

7^-^)L,aLąlż.

${e
1. Zer'.zą* K]ubu składa się z 3-5 czźonków wybi'eranyc}r pnez lValne Zebranie Klxbą ktÓrąl

spośrÓd siebię wybierają Frezesą Czł*Ńa i Sękretarza'
2" Zębrar*a Za:ządx K}uhu *dbywają się w ł:li*rę potrzeby, rrie łzadziej.jęd$ak niź iciva*ai.
3. Bo waz**ści ł:ehwał Zarząd* Klrrbu korri*czna jęst obecność kęzesa'
4. R"mcs}ubw1cęwzkimq,iąpraą}<lrłbnwoia.'mi*mi$ąypiedzer:iarni2hr"ą*J-

*28
Do kontpetencji 1 obowiąeków Zatząóu rralezą wszys&ie sprawy *ię zastrzeżone Walnęnr*
Zgromadzeni* k}łibu i Komis'ji Rewizyjnej, w szczególnośei zaś:

1. reprezentowanie ]<lubu na zerłmątrz i działanie lv jego inrienił"ł;

2" rea}izowanie stałi"ltołvych celÓw Klłrb*, jego pla"nu precy i przyjętyeh przez sieilie uolrwał;
3. zarz,ądzaalie majatkiem i funduszarni Klł;bu, jego planu i przyjętyeh ptZęZ siębie uehwał;
4. podejnrowałrię deeyzji o przyjęcitr albcl skreś}ęniu z klubi"l;
5" okreśtrenię składki członkorvskiej i rłpisowego;
s. opracowanie i ustalarrie regłrl*mi:l* uprawiania karate tr"*dycy.}rrcgo zgodde

z rsg*lacjan'}i sp*rtowyci: organizacji ł:go}nr:poiskich i *adzor'ow*rri* ich przes{r'eegar:lia"

$21
x " Człon*}< Zarządu K}uŁ:ll msŻg być zawieszrny w czynności iłlb odwoła*y ze składu
ir-arządą.lezeli nie urykonuje plzyjęfych oborviązków, działa niezgodxie z* statutem bądz w
ił:ny sposÓb zawiódł zau%:rię człcnków Kiubx'
2. Uchwałę o zawięszeniu w czry::alościach lł.rb odwołarriu członka Za*ął{* poclejnruje Zarząd
większością 2l3 głosÓw prry obeorłośei co najxiniej połołvy uprav'xionyc}r r1o

głosowarria"
3' Usu:tięty lub zarviesrołry ezłorłek Zarzą*lu rxa praws cdrł'cłania slę do ĘVa}neg*
Zebra:ria Cz-łoxków w terxrri*ie 3s &ąi od pcdjęcia uc}twaĘ o usurtięciu lub zawięszeni.u"
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$?Ź
e} Konł'isja Ręwizyjna składa się z trzecŁl osób, w tyrrr przewodlriczą:ego.
b} WyborÓw komisji rewieyjne.j dokonu.}e Walne Zgromadzenie" Komis.ja wyłania na swoi:n

pierwszym pos iedzeni u ze swo i ego skł*du przewodniczącego.
c) *o zadań Komisji &"ewizyjnej xaieŻy kontro}a całokształtx działalności kiub*, ze

szczegóklyrm ur,vzględrrienierr: gospodarki fina"tlsowej'
di Zadania Kornisji Rewizyjnej r*aiizowane będą poprzez l*strac'je opałte o plan pracy

i pxzedstawięł:ie Zaszą&olui wnioskÓw pokontrolnych. Kor:zisja m& *ł:owiązek
prz*ds{awienia Wai*ę*.łu Zgrołnadzęr*u klubłl sp:awozdania i prn*dstawięnia wnjosku w
prz*dmiocie ał:sol'utł:rirrm dla T,arząć'u 

"

$23
tr " Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyrrnościach lub odwołaliy z jej sk1adlą

jeźr}i nie wykonuje przyjętych obowiąekÓw, działa niezgodnie aę statutem,'vądi w inny
sposób zawiódł zaufanie członkÓw Klubrr.

2. iJehwałę o zarą.ieszeniu w cu}rflnościaclr }ub odwołani.u członlca Komisji R.ewiryjn*j pode.jmlłje
Kcmisja Rewizyjna większością 7-l3 głosow prry obecłiości 0o 

"ajnu"ięj 
poł**y

uprawnicnycir do głosowa*ia.
3. odwołany lułi zawieszsfly członek Kon:isji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Wal*ego

Zębrania K}ubu :łr terzninie 30 &ąi od pod.!ęeia uchwały o cldwołaniu }ub zawieszgniu'

$Ź4
W prąpaciku połvstania wakatx w Zaxądzie lub Kor'risji Rewizyjrrej _ władzołn tym przysługuje
prawo dokoopto:n'arria nowych członków spośrÓd człorłkÓw Ktubu' LiJzba *óu
dłkooptowanych nie nroże prze}*roczyć 1/3 pcehoclząoych z wyboru.

f'd.osduia& 5
Wyrł6żrxi*mix i E<xxy

$Ż5
Członkom klubu rnsgą być udzielane *agrody i wymierzane kaly.
Do nagród zatricza się:
a) wyróz:rienie dyplornem uzxania;
b) częściorvym }xb całkowityrr: zwotrni*ni*m ze skłałlki czior:kowskiej;
*} pokrycie kosztów udziąłu w irnprozie sportowej lub szi<o}e::iu;
d) nagrody pienięzne.
Karami są:

a) upomnienie;
l.\,^^^^*^.
w ) ŁLąBąLą,

c) zawieszenie w prawaeh członka;
d} skeślenie i wylr}*ezenie z klrrbrr"
hlagróei i kar udziela zarząd'
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$26
i. lV raaię nan:szenia postanowień lub uc}rwał władz K]ubu _ Za.rządowi, przysł*ggje zgodniez regularnine::r zafwiercł^zonyrn plaez Walrre Zebrffrie K}rrbu - p'** fomiełzania
następujących kar:
a) upomr:ienia;
b) nąany;
c) zawieszenia w prawac}r członka;
d) wykluczenia.
2' od uchwały Zarządu o ukaraniu, Członkowi K}ubu przysfuguje prawo oriwołania się do
Walnego Zebra*ia Członków Kiubu w temrinie 30 dni'
3" Uchwała Waln*go Zebrałia CzłonkÓw o r:karaniu jest ostatecrna-

&'ozdxixł 6
ftAająf*k i f'uNldtxsze Klałhu

s2?
1" Na majątek Kl*bu składają się nieruchomości, rucko*rości oraz fundusze :

a) składki członkowski ę lrazwpisowe;
b) dotacje budzetowę na zadania zleeo*e;
c) daro*Ązny, zaplsy, spadki osób pravmych orae firycznych;
d} dochody ze sptze&aŻy ma.jąlku;
e) majątek;

fl środki zę zlriórek publicmych.

$28
Dla wazności oświadczeń w zakresie praw} podejrnowania zobowiązfi& mająłkowych
upowaźniony jest Prezes lł:b wiceprezes * każdy sarnodzielnie.

&oadzi*ł 7
Zxxri*xx sfxtxttl i r*rwiązxnie się Ktubu

$2e
Zmiany stafi.łłu Klubu wymagają ucfuwały Walnego Zebra&ia CzłonkÓiv K}ubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obec*ośei co *{r*niej połowy uprawnionyc}r do głosowania.

$3{}
tr. Ronviązanie się Klubu moze nastąpić *a podstawie uchwĄ Walnego Zebruia Czło*ków
Klubu poĄętej wię}csrością Żl3 gźłsivł przy obecności co najmniej połowy uprawnionyeh d*
głosowania
2' Uchwała o rozłviązxniu się Ktrubu okręśla tryb likwidacji orae ce} na jaki ma być przeznaczgny
majątek.
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