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Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym 
stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób 
działających dla dobra sportu szkolnego. 

Rozwija kulturę fizyczną, zdrowotną oraz sport wśród młodzieży szkolnej. 
podejmując zadania i działania sportowe, zdrowotne, ekologiczne. 

Gminny związek Sportowy realizuje zadania określone przez odpowiednie władze 
gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 

 
§. 1 

Stowarzyszenie nasi nazwę: Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini, w skrócie 
GSZS. zwany dalej „Związkiem". 

 
§. 2 

Terenem działania Związku jest obszar gminy Jerzmanowice-Przeginia a siedzibą władz jest 
Przeginia. 

 
§. 3 

1. GSZS jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. 
2. Związek działa zgodnie z Ustawą "Prawo o Stowarzyszeniach" i ustawą o kulturze 

fizycznej oraz niniejszym Statutem i uchwałami władz związku. 
 

§. 4 
1. Związek jest członkiem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. 
2. Związek może być członkiem wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych 

organizacji kultury fizycznej. 
 

§. 5 
Związek może posiadać organizacyjne ogniwa szkolne i międzyszkolne regulaminowo 
działające na zasadzie jednostek terenowych. 

 
§. 6 

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących 
w tym czasie przepisów. 

 
§.7 

1. Związek opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu swych członków. 
2. Do realizacji zadań Związek może zatrudniać pracowników. 

 
ROZDZIAŁ II 

 
Cele i środki działania 

 
§. 8 

1. Celem związku jest: 
1) realizowanie zadań określonych uchwałami władz Szkolnego Związku Sportowego, 
2) krzewienie kultury fizycznej i zdrowotnej oraz ekologicznej wśród młodzieży 

szkolnej, 
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3) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród społeczności lokalnej, upowszechnianie 
wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw 
sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej, 

4) organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz młodzieży szkolnej, 
5) promocja wszechstronnego kształcenia przez całe życie oraz wspieranie zmniejszania 

różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki miedzy poszczególnymi 
regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi. 

2. Związek realizuje swoje cele przez: 
1) podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej oraz ochrony 

środowiska, 
2) organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej wśród młodzieży szkolnej, 

popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej nowych dyscyplin sportowych, a 
szczególnie mini-sportów, 

3) tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży utalentowanej 
sportowo, 

4) rozwijanie sieci szkolnych, międzyszkolnych klubów sportowych, 
5) szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych, 
6) szkolenie i doskonalenie działaczy dla potrzeb sportu szkolnego, 
7) współpraca z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie statutu 

związku, 
8) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, imprez i zawodów 

sportowych, propagowanie wartościowego zagospodarowania czasu wolnego poprzez 
różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 

9) organizowanie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej w różnych formach, 
10) podejmowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy szkolnych urządzeń 

sportowych, 
11) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz w miarę możliwości powoływanie fundacji, zakładów, agencji lub 
wstępowanie do spółek, 

12) współdziałanie z władzami samorządowymi i z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie 
kultury fizycznej, zdrowotnej, ochrony środowiska i innych. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 §. 9 
Członkowie związku dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) uczestników, 
3) wspierających. 

§. 10 
Członkiem zwyczajnym Związku mogą być Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby 
Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe z osobowością prawną. 
 

§. 11 
Członkiem uczestnikiem może być osoba pełnoletnia uznająca statutowe cele Związku. 

 
§. 12 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele i zadania 
związku określone jego statutem i wspierająca materialnie ich realizację. 
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§. 13 
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do: 

1) uczestniczenia przez swych przedstawicieli w Zjeździe Delegatów Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego, z czynnym i biernym prawem wyborczym, 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, 
3) otrzymywania od władz Związku pomocy, poparcia w swojej działalności statutowej, 
4) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Związek. 

 
§. 14 

Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. 
 

§. 15 
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego. 
 

§. 16 
Do obowiązków członków należy: 

1) przestrzeganie postanowień statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku, 
2) aktywne uczestniczenie  w realizacji celów statutowych, 
3) czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Związku, 
4) regularne opłacanie składki członkowskiej. 

 
§. 17 

Uczestnictwo ustaje wskutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku, 
2) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Związku, 
3) rozwiązanie się Związku. 

 
§. 18 

Członkom i uczestnikom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za aktywność 
w dziedzinach: krzewienie kultury fizycznej, promocji zdrowia, ochrony środowiska oraz za 
osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 
 

§. 19 
W stosunku do członków zwyczajnych i uczestników za naruszenie postanowień statutu lub 
władz Związku stosowane są kary zgodne z regulaminem. 
 

§. 20 
1. Władzami Związku są: 

1) Zjazd Delegatów Związku, 
2) Zarząd Związku, 
3) Komisja Rewizyjna Związku. 

2. Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór członków tych 
organów następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Zjazdu 
Delegatów Związku. 

3. Uchwały wszystkich  władz Związku zapadają zwykłą większością głosów o ile 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 
§. 21 

1. Zjazd Delegatów związku może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
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2. Termin zjazdu, miejsce i porządek obrad Zarząd Związku podaje do wiadomości 
delegatów nie później, niż 14 dni przed datą zjazdu. 

3. W Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym wybrani na walnych 
zebraniach klubów delegaci zgodnie z delegacją wyborczą ustaloną przez Zarząd 
Związku. 

4. W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: 
1) członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami, 
2) osoby zaproszone przez władze Związku. 

 
§. 22 

Nadzwyczajny  Zjazd Delegatów Związku zwoływany jest przez Zarząd Związku na 
podstawie: 

1) uchwały Zarządu Związku, 
2) wniosku uchwalonego przez Komisję Rewizyjną Związku 
3) wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę liczby zarządów członków 

zwyczajnych Związku 
 

§. 23 
1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów Związku należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności programowej Związku, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku i Komisji 

Rewizyjnej Związku, 
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej związku, 
4) uchwalanie Statutu Związku oraz zmian do niego, 
5) wybór Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku oraz delegatów na Małopolski 

Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego, 
6) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku, Komisję Rewizyjną 

Związku oraz delegatów. 
2. Zjazd Delegatów Związku jest prawidłowo zwołany w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych. 

 
§. 24 

1. Zarząd Związku składa się z 5 – 9 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Związku. 
2. Liczbę członków Zarządu Związku na daną kadencję ustala każdorazowo Zjazd 

Delegatów Związku. 
3. Zarząd Związku wybiera ze swojego grona prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza 

i skarbnika. 
4. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb. 
5. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby 

członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza. 
 

§. 25 
Do kompetencji Zarządu Związku należy: 

1) reprezentowanie Związku i występowanie w jego imieniu, 
2) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów Związku, 
3) kierowanie działalnością Związku w gminie, 
4) współdziałanie z Zarządem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, 
5) uchwalanie i realizowanie budżetu, 
6) uchwalanie regulaminów jednostek regulaminowych, o których mowa w paragrafie 5, 
7) uchwalanie regulaminu nagród i wyróżnień, o których  mowa w paragrafie 18, 
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8) powoływanie komisji i zespołów stałych, okresowych oraz uchwalanie regulaminów 
ich działalności, 

9) składanie Komisji Rewizyjnej Związku wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń 
pokontrolnych, 

 
§. 26 

Do reprezentowania Związku w obrocie prawnym uprawniony jest Zarząd Związku. 
 

§. 27 
1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 – 5 członków. 
2. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy: 

1) kontrolowanie (co najmniej raz w roku) działalności finansowo-gospodarczej, 
2) przedstawienie na Zjeździe Delegatów Związku wniosku o udzielenie absulatorium 

ustępującemu Zarządowi, 
3) przewodniczący Komisji Związku Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 

§. 28 
Kooptacja władz: 
1) W przypadku ustąpienia niektórych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą one 

zastosować prawo kooptacji. 
2) Liczba członków  pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby 

członków  pochodzących  z wyboru. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Terenowe jednostki organizacyjne związku 
 

§. 29 
Terenowymi jednostkami  organizacyjnymi Związku są: Szkolne Kluby Sportowe, 
Uczniowskie Kluby Sportowe i Międzyszkolne Kluby Sportowe. 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Majątek i fundusze Związku 
 

§. 30 
1. Na majątek Związku składają się: 

1) ruchomości, 
2) nieruchomości, 
3) środki pieniężne na rachunkach bankowych. 

2. Na fundusze Związku składają się: 
1) składki członkowskie, 
2) wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez związek, 
3) dotacje, darowizny, subwencje, 
4) dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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§. 31 
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
i niemajątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 
Związku, w tym Prezesa lub Skarbnika Związku. 

 
§. 32 

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest odrębna uchwała 
Zarządu Związku. 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie związku 
 

§. 33 
Uchwalanie i zmiana statutu następuje uchwałą 2/3 głosów delegatów Zjazdu Delegatów 
Związku przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 

§. 34 
1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną  

większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu Delegatów Związku przy obecności co 
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania oraz w przypadkach określonych 
w Ustawie „Prawo o Stowarzyszeniach”. 

2. Sposób likwidacji określa uchwała Zjazdu Delegatów oraz ustawa „Prawo 
o Stowarzyszeniach. 


