STATUT
INTEGRACYJNEGO
KLUBU SPORTOWEGO TARNOBRZEG

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Klub jest Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i nosi nazwę Integracyjny Klub
Sportowy Tarnobrzeg.
2. Klub zrzesza osoby fizyczne realizujące ideę integracji grup i środowisk społecznych w sporcie
i poprzez sport.
3. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Klub posiada osobowość prawną. Nabywa ją w momencie zarejestrowania.
2. Klub działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba władz naczelnych jest w
Tarnobrzegu
3. Klub może posiadać sztandar, barwy flagi i symbol, ma prawo do używania pieczęci i odznak
według zatwierdzonych wzorów. Na dokumentach, odznakach, pieczęciach i symbolach można
używać skrótu IKS Tarnobrzeg
4. Symbol i nazwa Klubu korzystają z ochrony prawnej
§ 3
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach statutowych, w ramach działalności statutowej może współpracować z innymi
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, a także osobami prawnymi i
fizycznymi
2. Klub współdziała z organizacjami młodzieżowymi i sportowymi.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§ 4
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Celem Klubu jest:
1. zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków,
2. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo,
3. integracja wspólnot rodzinnych oraz osób z niesprawnościami ruchowymi z osobami
sprawnymi,
4. obrona humanistycznych wartości sportu i odnowa moralna w sporcie, zwłaszcza poprzez
aktywne uczestnictwo osób z niesprawnościami ruchowymi,
5. propagowanie, promocja i organizowanie działalności sportowej,
6. udziału we współzawodnictwie oraz dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego,
7. łączenie zadań w zakresie rehabilitacji i szkolenia sportowego z przygotowaniem zawodowym
studentów.
8. akcentowanie tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacją osoby ludzkiej.
9. kształtowanie postaw solidaryzmu społecznego, edukacja w zakresie potrzeb osób
niepełnosprawnych i działanie na rzecz niwelacji barier i podziałów społecznych wynikających
z niepełnosprawności.
10. prowadzenie działalności sportowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo,
11. reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych (bezrobotnych
niepełnosprawnych) wobec władz państwowych i samorządowych, wobec organizacji
społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń
12. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.
13. działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
14. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami.
15. działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
16. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi,
nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
17. reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych
§ 5
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. trening sportowy,
2. zajęcia rehabilitacyjne,
3. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, rekreacyjnych i kół zainteresowań,
w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych
4. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych,
5. organizowanie i uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych
oraz kulturalno-oświatowych i rozrywkowych,
6. stwarzanie możliwości aktywnego udziału w życiu Klubu młodzieży uczniom szkół
średnich, studentom, wolontariuszom,
7. informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością,
8. prowadzenie w przyszłości działalności promocyjnej, gospodarczej (jeżeli będzie to
możliwe), prowadzenie działalności statutowej odpłatnej,
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9. klub może realizować swoje cele poprzez prowadzenie wyspecjalizowanych
ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowych, terapii zajęciowej lub podobnego typu
placówki.
10. tworzenie warunków integracyjnego systemu uczestnictwa.
11. społeczne poprzez akcje np.;’ Bezpieczne wakacje stop skokom na głowę do wody’,
porady dla osób niepełnosprawnych itp.
12. działalność szkoleniową w formie kursów, szkoleń, zebrań konsultacji, konferencji,
konkursów,
13. współdziałanie z samorządami i administracją rządową w realizacji celów
Stowarzyszenia,
14. prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym dochód służy wyłącznie
realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
15. współpracę z wolontariatem oraz stworzenie własnego wewnętrznego wolontariatu
dla potrzeb niepełnosprawnych członków stowarzyszenia i zawodników.
16. prowadzenie działalności na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§6
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna określona w paragrafie
1 ust.2, która akceptuje cele i Statut Klubu, jest obywatelem RP lub cudzoziemcem.
3. Członkiem wspierającym Klubu może zostać każda osoba fizyczna i prawna akceptująca
cele i Statut Klubu i udzielająca wsparcia finansowego lub materialnego.
4. Tytuł „Honorowego Członka Klubu” przysługuje osobom szczególnie zasłużonym we
wspieraniu działalności Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§7
W poczet członków Klubu przyjmuje Zarząd, na podstawie deklaracji kandydata
zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych. Wobec małoletnich poniżej 16 lat
wymaga się ponadto zgody opiekunów ustawowych, wyrażonej w formie pisemnej.
Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu służy

3

osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie jednego
miesiąca od doręczenia decyzji.
§8
Dowodem członkostwa jest wypełniona deklaracja członkowska i członkostwo przyjęte
przez Zarząd oraz opłacona składka w każdym roku.
.
§9
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu z tym, że małoletni w wieku
od 16 do 18 lat z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust.2 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu.
c) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Klubu IKS Tarnobrzeg
i domagać się ich rozpatrzenia.
Małoletni poniżej 16 lat nie są uprawnieni do głosowania na Walnych Zebraniach,
ani do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 10
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 11
Członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Klubie, z tym że nie może
wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz nie może głosować w sprawie
odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 12
Obowiązkiem członka zwyczajnego jak i wspierającego jest:
a) chronić dobre imię Klubu,
b) bezwzględnie przestrzegać zasady fair play w sporcie,
c) być koleżeńskim i przestrzegać powszechnie przyjętych zasad i norm współżycia
społecznego.
d) czynne uczestnictwo w pracach Klubu i aktywne działanie na rzecz rozwoju
stowarzyszenia, stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminu oraz uchwał i
decyzji władz Klubu,
e) opłacanie składek członkowskich:
- do końca stycznia każdego roku w kwocie 50 zł
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§ 13
1. Członkostwo Klubu ustaje w wyniku:
a) zrzeczenia się członkostwa, po uregulowaniu zobowiązań finansowych i
materialnych
b) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich
lub nie wypełnienia obowiązków statutowych przez okres 6 msc. po
wcześniejszym upomnieniu
c) wykluczenia z Klubu na mocy uchwały Zarządu, w przypadku działania
na szkodę Klubu lub rażącego naruszenia postanowień statutu
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
e) śmierci członka.

2. Zmiana barw klubowych wymaga zgody Zarządu. Zawodnik po otrzymaniu
takowej zgody musi rozliczyć się z klubem czyli uregulować zobowiązania
finansowe (zapłacić zaległe składki) i zobowiązania materialne (zwrócić sprzęt
sportowy lub równowartość otrzymanego sprzętu).
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 litery b i c, Zarząd może podjąć decyzję o
zawieszeniu w prawach członka na okres do 1 roku.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od doręczenia decyzji.

ROZDZIAŁ IV
Struktura Organizacyjna
§ 14
Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie członków Klubu (dalej zwane „Walnym Zebraniem”),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Władze Klubu mogą tworzyć rady programowe, komisje i inne ciała dla
zapewnienia poprawnej realizacji zadań statutowych klubu.
2. Władze klubu mogą tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i koła
zainteresowań.
3.Rady programowe, sekcje sportowe, rekreacyjne i koła zainteresowań powoływane są
na drodze uchwał Zarządu, który uchwalając stosowny regulamin, może i określić
zasady ich działalności.
§ 16
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Kadencja wszystkich władz i organów trwa 4 lata. Wszystkie funkcje we władzach
Klubu są sprawowane do chwili wyboru nowych władz, chyba, że osoby je sprawujące
złożą pisemną rezygnację z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 17
W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jak też braku
możliwości sprawowania przez niego funkcji władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków w ilości nie większej niż 1/3 składu osobowego
pochodzącego z wyboru.
§18
Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach określonych w
ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Klubu.
§ 19
1. Kolegialne władze Klubu wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Uchwały władz sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu
są nie ważne.
3. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz, o ile
postanowienia Statutu Klubu nie stanowią inaczej. Głosowanie może być
tajne gdy zażąda tego co najmniej 1/3 członków obecnych na posiedzeniu.

Walne Zebranie
§ 20
Walne Zebranie jest najwyższym organem władzy Klubu IKS Tarnobrzeg, może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Prezes Klubu na
podstawie uchwały Zarządu Klubu raz na 4 lata
2. Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania określa termin, miejsce i proponowany
porządek obrad.
3. Uchwalę o zwołaniu Walnego Zebrania ogłasza się co najmniej na 4 tygodnie przed
terminem obrad.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia
członków na 2 tygodnie przed zebraniem.
§ 22
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W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i
honorowi, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 9 ust. 2. Członkowie Wspierający
uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§ 23
Walne Zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały przy udziale 50% ogółu
członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych
członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie podstawowych kierunków działalności Klubu i przyjęcie pro-gramów
działania,
b) przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i bilansu z finansowej
działalności Klubu,
c) ocena działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
d) wybór i odwołanie, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e) przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej
f) ustalenie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
g) podejmowanie uchwały o zmianach w Statucie,
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
i) nadanie i pozbawienie tytułu honorowego członka Klubu,
j) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, jeżeli wymaga
tego interes Klubu. Jest zwoływane przez Prezesa Zarządu na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) co najmniej 1/3 członków Klubu.
Prezes Zarządu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie
15 dni od daty w/w wniosku. Termin zgromadzenia może być ustalony niezależnie od
zasad określonych w § 20 ust.3, z tym że uchwałę o zwołaniu zebrania ogłasza się co
najmniej na 2 tygodnie przed terminem obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w sprawach ustalonych porządkiem
obrad zaproponowanym przez wnioskodawców wymienionych w ust.1.
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3. W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego Zarząd zobowiązany jest
zwołać zebranie sprawozdawczo-programowe z 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

ZARZĄD
§ 26
1. Zarząd jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Klubu. Zarząd liczy 6 członków
Prezes, Wiceprezes (do spraw finansowych i społecznych), Wiceprezes (do spraw sportowych)
oraz Członkowie Zarządu. W Zarządzie mogą zasiadać jedynie osoby, które nie są skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału
głosów, głos decydujący ma Prezes.
3. Zarząd podejmuje uchwały, postanowienia i decyzje we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Klubu.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz na
pół roku..
5. Dla zapewnienia właściwej koordynacji, nadzoru oraz podejmowania terminowych decyzji
przy realizacji bieżących lub nagłych spraw Klubu, w okresie pomiędzy posiedzeniami
Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z jednym z
wiceprezesów.
6. Prawo składania oświadczeń woli ma razem dwóch członków zarządu a w sprawach życia
codziennego prawo do składania oświadczeń woli posiada Prezes.
7. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu powierza się kompetencje Vice-Prezesowi.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) ustalenie regulaminu pracy Zarządu,
b) reprezentowanie Klubu IKS Tarnobrzeg na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) podejmowanie uchwał, decyzji i postanowień zmierzających do realizacji zadań
statutowych Klubu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
d) inicjowanie i realizowanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami walnego
Zebrania,
e) informowanie o treści uchwał członków Klubu,
f) zarządzanie mieniem Klubu zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania,
g) ustalenie wysokości składek członkowskich,
h) przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie i wykluczanie członków,
i) rozstrzyganie sporów w obrębie Klubu,
j) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
k) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie godności Członka
Honorowego,
§ 28
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1. W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu, regulaminu lub
uchwał władz - Zarządowi przysługuje prawo:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia ich w określonym
trybie
b) udzielenia pisemnego upomnienia
c) ograniczenia praw do korzystania z określonych form pomocy i poparcia do czasu
usunięcia uchybień
d) podejmowania decyzji o zawieszeniu i wykluczeniu członka
2. Od decyzji Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od doręczenia decyzji.

ROZDZIAŁ V
Komisja Rewizyjna
§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu i czuwa nad prawidłowością
działań Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:
- Przewodniczącego
- Członka
- Członka.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych klubu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. W Komisji
Rewizyjnej mogą zasiadać jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
4. Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności:
a) przestrzeganie przepisów organizacyjnych Klubu,
b) realizację programów przez władze organizacyjne,
c) działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Klubu.
5. Komisja Rewizyjna jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli, co najmniej jeden
raz w roku oraz w każdym czasie, jeżeli uzna to za konieczne.
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§ 30
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca ocena działalności Zarządu oraz władz organizacyjnych Klubu,
b) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) ustalenie Regulaminu pracy Komisji,
d) przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu.
§ 31
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz
Klubu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać protokoły i pisma władz Klubu.
§ 33
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, nie później niż po
upływie miesiąca od zamknięcia roku obrachunkowego.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i gospodarka finansowa.
§ 34
1. Majątek Klubu tworzą:
a) składki członków,
b) dotacje państwowe oraz samorządu terytorialnego,
c) dochód z majątku i dochody z działalności gospodarczej (jeżeli będzie kiedyś
prowadzona),
d) dochody z ofiarności publicznej
e) darowizny, spadki i zapisy
f) inne wpływy
g) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
2. Zabrania się;
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udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa
przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów i pracowników
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów i
pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy

1. Działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna będzie prowadzona na
zasadach rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności. Powyżej wskazana
zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia
działalności pożytku publicznego oraz w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jest podawane do
publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem
przez uprawnione i zainteresowane podmioty.
§ 35
Rokiem obrachunkowym Klubu jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
§ 36
Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 37
Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 38
Uchwała o rozwiązaniu winna określić tryb likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu.
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