STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEG W WIERUSZOWIE

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie jest dobrowolnym, powszechnym i
samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym, uczniów, nauczycieli i innych osób
działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieŜy szkolnej.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie
1. rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym,
2. jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu Ŝycia i prawidłowego rozwoju
fizycznego młodzieŜy szkolnej,
3. uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach edukacji narodowej,
zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska,
4. moŜe realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są
zgodne z celami statutowymi Związku,
5. podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich
dzieci i młodzieŜy w róŜnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i
młodzieŜy - w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne,
środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w róŜnych formach współzawodnictwa sportowego,
6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieŜą wolontariuszy spośród dorosłych, w
szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym
zakresie.

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie" w skrócie
"PSZS" zwany dalej "Związkiem".
§2
Terenem działania Związku jest obszar miasta, gminy i powiatu wieruszowskiego, a siedzibą władz
jest miasto Wieruszów.
§3
1. PSZS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
2. Związek działa zgodnie z Ustawą "Prawo o stowarzyszeniach", "O sporcie" oraz statutem i
uchwałami władz Związku.
§4
1. Związek jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego.

2. Związek moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§5
Związek uŜywa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§6
1. Związek jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności
dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
Do realizacji zadań statutowych i zleconych Związek moŜe zatrudniać pracowników.
3. Związek nie moŜe:
a. udzielać poŜyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków,
członków organów, pracowników Związku, a takŜe osób będących ich bliskimi,
b. przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów lub pracowników Związku,
4. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów w których
uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 3a.
Do osób bliskich, o których mowa w a) zalicza się:
a. współmałŜonka,
b. krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
c. powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
d. osoby związane tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§7
Celem Związku jest:
1. propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieŜy szkolnej na obszarze działania
Związku.
2. realizowanie zadań publicznych określonych wytycznymi władz państwowych, samorządowych i
władz Szkolnego Związku Sportowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. uczestnictwo w procesie wychowania młodzieŜy szkolnej na zdrowych, wszechstronnie
rozwiniętych i prawych obywateli,
4. krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz edukacji ekologicznej, rozwijanie zainteresowań
sportowych młodzieŜy,
5. integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i
sportu młodzieŜy.
§8
Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieŜy w
dziedzinie:
1. programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.
2. krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,

3. wdraŜania higienicznego trybu Ŝycia,
4. popularyzowania ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
5. reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
6. stwarzania utalentowanej sportowo młodzieŜy moŜliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
7. programowania i organizowania szkolenia młodzieŜowych kadr wolontariuszy w zakresie
zdrowego stylu Ŝycia, rekreacji i sportu w tym: młodzieŜowych organizatorów sportu i
młodzieŜowych sędziów sportowych,
8. organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób
dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieŜy,
9. organizowania imprez i zawodów sportowych,
10. programowania i organizowania obozów szkoleniowych w róŜnych formach dla młodzieŜy
szkolnej,
11. działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy,
12. współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieŜy szkolnej z władzami
oświatowymi wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
13. integrowania środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego
i sportu młodzieŜy,
14. doskonalenia umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieŜą poprzez organizowanie
szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym,
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i
społecznego wolontariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. uczestników
3. wspierających
4. honorowych
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być nauczyciele, trenerzy, działacze, rodzice,
zawodnicy i uczniowie, którzy złoŜą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez
Zarząd Związku.
2. Małoletni mogą być członkami Związku za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 11
Członkiem uczestnikiem moŜe być osoba pełnoletnia uznająca statutowe cele Związku oraz
niepełnoletni uczniowie szkół przyjęci przez zarząd organizacji za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne uznające, popierające i
wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

§ 13
Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla rozwoju sportu
szkolnego na terenie powiatu wieruszowskiego.
Za wybitne zasługi dla sportu szkolnego Prezesowi Związku moŜe być nadany Tytuł Prezesa
Honorowego. Godność Członka Honorowego Związku i Tytuł Honorowego Prezesa Związku
nadaje Walne Zebranie Członków PSZS w Wieruszowie

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Związku z biernym i czynnym prawem wyborczym, z
ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Związku,
3. uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Związek,
4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Związku.

§ 15
Członkowie uczestnicy mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego
prawa wyborczego.
§ 16
Członkowie wspierający mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego
prawa wyborczego.
§ 17
Członkowie honorowi oraz prezesi honorowi Związku mają prawo do zgłaszania postulatów i
Wniosków do Władz Związku oraz uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu
Związku.
§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych naleŜy:
1. przestrzeganie postanowień statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku,
2. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
3. czynne uczestnictwo w Ŝyciu sportowym i organizacyjnym Związku,
4. regularne opłacanie składki członkowskiej.
§ 19
Członkostwo w Związku ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Związku najmniej 6 miesięcy,
c) działania na szkodę Związku,
d) rozwiązania się Związku.
§ 20
Członkom zwyczajnym i uczestnikom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za
aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze
przyznawane są następujące wyróŜnienia i nagrody:
1. pochwały ustne i pisemne,
2. nagrody,
3. dyplomy, odznaki honorowe.
§ 21
W stosunku do członków zwyczajnych i uczestników za naruszenie postanowień statutu lub władz
Związku stosowane są następujące kary:
1. upomnienie ustne,
2. upomnienie pisemne,
3. pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie.

Rozdział 4
Władze Związku
§ 22
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu
Związku.
4. JeŜeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą
większością głosów, przy czym dla ich waŜności wymagana jest obecność co najmniej połowy
liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie lub bez względu na liczbę obecnych w II
terminie.
5. Nie moŜna łączyć funkcji członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej.

§ 23
1. NajwyŜszą władzą Związku jest Walne Zebranie PSZS, które moŜe być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Termin Walnego Zebrania, miejsce i porządek obrad Zarząd Związku podaje delegatom do
wiadomości nie później niŜ 14 dni przed datą Zebrania.
3. W Walnym Zebraniu PSZS biorą udział z głosem stanowiącym:
a. członkowie zwyczajni Związku,
b. członkowie ustępujących władz Związku,
4. W Walnym Zebraniu PSZS mogą brać udział z głosem doradczym:
a. członkowie honorowi,
b. osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Związku naleŜy:
1. uchwalanie kierunków działalności programowej Związku,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki SZS,
5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz delegatów.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku na podstawie:
1. uchwały Zarządu Związku,
2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
3. wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Związku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie związku odbywa się nie później niŜ w ciągu 1 miesiąca od złoŜenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26
1. Zarząd Związku składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Związku,
2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ cztery razy w roku.
§ 27
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. reprezentowanie Związku i występowanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Związku,
3. kierowanie działalnością Związku,
4. współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim SZS,
5. uchwalanie i realizowanie budŜetu,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Związku,
7. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub zawieszenia członków,
8. powoływanie komisji, zespołów stałych, okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich
działalności,
9. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
10. wykonywanie innych czynności niezastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zebrania Związku i
Komisji Rewizyjnej.
§ 28
l. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Spośród członków Komisja wybiera
przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Związku ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej,
b. przedstawienie na Walnym Zebraniu Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Związkiem,
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyŜszej niŜ określone w odpowiednich przepisach ustawowych o
wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym.

§ 29
Kooptacja władz:
1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
2. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie moŜe przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Związku

§ 30
l. Na majątek Związku składają się:
a. ruchomości,
b. nieruchomości,
c. fundusze
2. Na fundusze Związku składają się:
a. składki członkowskie,
b. wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
c. dotacje, darowizny, subwencje,
d. indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych,
e. dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31
Dla waŜności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Związku.

§ 32
Do aktu zbycia lub obciąŜenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 33
Zmiana statutu moŜe nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów
delegatów Walnego Zebrania Związku przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
§ 34
3. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3
głosów delegatów Walnego Zebrania Związku przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

Statut zaktualizowany po Walnym Zebraniu PSZS w Wieruszowie w dniu 10.12.2010 r.

