STATUT
Stowarzyszenia Fala Sportu
z siedzibą w Gdańsku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie, którego postanowienia niniejszego statutu dotyczą, nosi nazwę
Fala Sportu, dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
1.

§ 2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz miasto Gdańsk.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
również działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach oraz współdziałać na podstawie umów z innymi organizacjami
sportowymi, społecznymi i gospodarczymi.
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie w przyszłości może rozpocząć działalność gospodarczą.
§ 4.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 5.
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i jednostek organizacyjnych na
zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i zdrowego żywienia,
c) promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska i człowieka,
d) wspieranie zdrowych metod przetwarzania żywności,
e) działanie na rzecz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania
poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do nauki języka obcego
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)

2.

prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i upowszechnianie aktywnego
stylu życia, czynnego wypoczynku, zdrowego żywienia,
prowadzenie działalności proekologicznej wśród młodzieży
promocja turystyki ruchowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży
stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu oraz szkolenia w różnych
dziedzinach sportów ruchowych,
propagowanie rozwoju różnych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i
tolerancji społecznej,
promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
wspieranie i wyszukiwanie młodych talentów oraz promocja młodych sportowców i ich
osiągnięć,
propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości
oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych
wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
propagowanie postawy ekologicznej jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz
prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych
wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
promowanie i propagowanie postaw obywatelskich,
poprzez sport i ekologię rozwijanie nauki, kultury, oświaty,
poprzez sport i ekologię przeciwdziałanie patologiom społecznym,
upowszechnianie sportu, rekreacji, ekologii oraz zdrowego żywienia w środowisku
osób niepełnosprawnych,
promocja i organizacja wolontariatu,
wydawanie publikacji.
doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży i dorosłych,
b) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych),
c) organizacja zajęć i kursów z języka obcego dla dzieci i młodzieży
d) organizacja obozów rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży
e) organizacja konkursów dotyczących języka obcego
f) organizacja spotkań, prelekcji, dyskusji na temat ekologii i zdrowego żywienia.
g) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
h) organizowanie zespołów sportowych mogących brać udział w rozgrywkach
organizowanych przez różne instytucje,
i) organizację zawodów sportowych oraz turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych,
j) organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z zawodowymi zawodnikami
sportowymi mających na celu propagowanie sportu,
k) organizację kursów kulinarnych dotyczących zdrowego żywienia,
l) szkolenie zawodników różnego wieku pragnących uprawiać wyczynowo różne
dyscypliny sportowe,
m) zapewnianie trenerom i instruktorom możliwości prawidłowego szkolenia zawodników,
a zawodnikom uprawiania sportu, w ramach posiadanych środków i możliwości
n) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach
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organizacji imprez, zlotów i zawodów wynikających z celów wymienionych w
Rozdziale II § 6,
o prowadzenie działalności wydawniczej,
p podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów, takich jak
stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach,
r prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
Stowarzyszenia,
s współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach
działania,
t organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w Rozdziale II §
6,
u realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w Rozdziale II § 6,
v opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych, oraz budowę i
organizację obiektów sportowych,
w inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki
§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie posiada następujących członków:
a)
Zwyczajnych,
b)
Uczestników,
c)
Honorowych,
d)
Wspierających.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie
pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej
rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się automatycznie uczestnicy zebrania
założycielskiego.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
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f) żądać zwołania Walnego Zebrania i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych
spraw,
g) otrzymywać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania,
h) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków,
i) przeglądać rejestr członków, przeglądać sprawozdania finansowe, zaznajamiać się z
regulaminem i aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jej celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia
Stowarzyszenia, a także dbania o jej dobre imię,
d) dbania o mienie Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek.
§ 10.
Uczestnikami są osoby pełnoletnie i niepełnoletnie biorące udział w zajęciach
szkoleniowych i zawodach sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2. Uczestnicy niepełnoletni mogą uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu oraz uczestniczyć w
jej działalności za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
3. Uczestnicy mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z tym, że nie posiadają głosu
stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
1.

§ 11.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
1.

§ 12.
1.

2.

3.

4.
5.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym osoba fizyczna lub prawna staje się na podstawie uchwały
Zarządu podjętej w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji
członkowskiej.
Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
wszystkie prawa członka zwyczajnego.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 13.

Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Zarząd w drodze uchwały.

4/13

§ 14.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,

 z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
 z powodu nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
przez okres jednego roku,

 z powodu nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez
okres dwóch lat,

 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania do
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.
Rozdział IV
Władze i zasady ich działania
§ 15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)
Walne Zebranie Członków,
b)
Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa pięć lat, jednakże władze są
obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
3. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od dnia wyboru.
4. Wybory do władz, o których mowa w ust 1, dokonywane są w głosowaniu jawnym lub
tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Odwoływanie członka każdego z organów władz następuje także w
glosowaniu jawnym lub tajnym. Utajnienie głosowań w sprawach osobowych musi nastąpić
w przypadku zgłoszenia takiego wniosku, przez co najmniej jednego z członków
Stowarzyszenia uprawnionego do udziału w Walnym Zebraniu.
5. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy w I turze otrzymali największą ilość
głosów, pod warunkiem, że stanowią one, co najmniej 50% oddanych głosów ważnych.
Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę
wyborów, w której obowiązują te same zasady głosowania jak w turze I.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do władz Stowarzyszenia lub
przy podejmowaniu innych uchwał przez władze Stowarzyszenia, uwzględniane są głosy
oddane na konkretnych kandydatów lub za i przeciw uchwale - głosy ważne.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym w
przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmujących uchwałę.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz w czasie
kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod
warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/3 liczby członków
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pochodzących z wyboru. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą
funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Walne Zebranie Członków
§ 16.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie, adepci, honorowi i wspierający, oraz zaproszeni
goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i co
pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
5. W trybie określonym dalszymi postanowieniami prawo zwołania Walnego Zebrania
Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
8. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
organizator musi zawiadomić jego uczestników, co najmniej 14-dni przed jego
rozpoczęciem.
9. Udział w Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy uprawnieni członkowie
Stowarzyszenia osobiście. Osoby prawne i inne organizacje będące członkami
Stowarzyszenia mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków poprzez ustanowionych
pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.
10. Każdy z członków ma prawo do jednego głosu.
11. Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przypadku
obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę
obecnych uprawnionych do głosowania.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych
członków uprawnionych do głosowania bez względu na ich liczbę, chyba że przepisy
niniejszego statutu lub prawa wymagają większości kwalifikowanej.
13. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
14. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. Zasada ta nie dotyczy uchwały o
odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
15. Walne Zebranie Członków może skreślić z porządku obrad pewne sprawy lub odroczyć ich
rozpatrywanie w innym terminie.
16. Prawo do zgłaszania wniosków na Walne Zebranie Członków mają: Zarząd, Komisja
Rewizyjna oraz członkowie Stowarzyszenia. Wnioski muszą być zgłoszone Zarządowi na,
co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
17. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
18. Obrady Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
inny członek Zarządu. Walne Zebranie Członków wybiera Prezydium w składzie:
1.
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Przewodniczący i Sekretarz oraz skład komisji niezbędnych dla prawidłowego
przeprowadzenia obrad.
19. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisuje
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Sekretarz.
§ 17.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Ustalanie podstawowych kierunków i zasad działalności Stowarzyszenia.
2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu w przedmiocie działalności sportowej i pozasportowej.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego).
5) Ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
7) Uchwalanie Statutu i jego zmian.
8) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9) Zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu.
10) Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
11) Załatwianie złożonych wniosków.
12) Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu w sprawach
członkowskich.
13) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku.
14) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod jego obrady.
Zarząd
§ 18.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, wybranych na okres 5 lat, spośród których
na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie bądź prezes zarządu
działający samodzielnie.
Członkiem Zarządu może być każdy zwyczajny Członek Stowarzyszenia.
Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszenia,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa a także przez 1/3 członków Zarządu.
Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie
uchwały większości członków, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W
sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach. W okresach pomiędzy posiedzeniami, Zarząd
realizuje cele wykonując funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy Członków
Zarządu.
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10.

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym oraz zaproszeni goście.
§ 19.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz kierowanie całokształtem
działalności Stowarzyszenia.
c) Reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli,
podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie
pełnomocnictw.
d) Przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.
e) Czuwanie nad działalnością Stowarzyszenia.
f) Zapewnienie przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i regulaminów przez członków
Stowarzyszenia.
g) Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków.
h) Zawieszanie w prawach członka Stowarzyszenia.
i) Powoływanie potrzebnych komisji.
j) Ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej
Stowarzyszenia.
k) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
l) Podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania ruchomości oraz
nieruchomości.
m) Zatrudnienie pracowników niezbędnych dla realizacji statutowej działalności
Stowarzyszenia.
n) Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
o) Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla
Walnego Zebrania.
p) Tworzenie oraz likwidowanie własnych oddziałów terenowych i jednostek
organizacyjnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą.
q) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
r) Ustalanie terminów i wysokości wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w
szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat.
s) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.
2. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.
3. Zarząd może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa
ogólnego, dającego prawo udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna
§ 20.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym
innym organom Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące Członkami Zarządu
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5.
6.

7.
8.

9.

Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) zrzeczenia się funkcji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz do roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na
podstawie uchwały większości członków, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej 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 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr
154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 21.

1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności
Stowarzyszenia, w tym stanu kasy i ksiąg rachunkowych, co najmniej raz w roku.
b) Nadzór nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w
zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów,
celem wyeliminowania między innymi:
 nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję,
ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;

 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie, wolontariusze, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby
im bliskie.
c) Wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
jego działalności, z określeniem terminu i sposobu ich wykonania.
d) Składania sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
e) Wnoszenie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień lub przedsięwzięć Zarządu,
jeżeli dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności.
f) Występowanie z zażądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
jeżeli stwierdzi działanie niezgodne z prawem lub statutem Stowarzyszenia.
g) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem.
2. Rewizyjna ma prawo:
a) Żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
b) Udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
c) Żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
d) Powoływania ekspertów do realizacji opracowań specjalistycznych. Mają oni głos
doradczy.
a)
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Rozdział V
Oddziały terenowe i jednostki organizacyjne
§ 22.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zarząd Stowarzyszenia może powołać uchwałą oddział terenowy Stowarzyszenia na
pisemny wniosek przynajmniej 4-ro osobowej grupy członków Stowarzyszenia.
Nazwa, teren działania oraz siedziba odkreślone są przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju.
Walne Zebranie Członków oddziału wybiera spośród siebie 3-osobowy zarząd oddziału.
Zarząd oddziału wybiera spośród siebie prezesa oddziału terenowego.
Działalnością oddziału terenowego kieruje oraz reprezentuje oddział wobec osób trzecich
prezes oddziału terenowego.
Zakres uprawnień prezesa oraz regulamin działalności oddziału terenowego określa w
uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
Oddział terenowy Stowarzyszenia może uzyskiwać osobowość prawną.
Kadencja władz oddziału terenowego wynosi 5 lat, a wybory odbywają się przy okazji
wyborów do władz Stowarzyszenia według zasad właściwych wyborom władz
Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przez
analogię zapisy Statutu Stowarzyszenia.
§ 23.

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia powstaje na podstawie uchwały Zarządu.
2. Nazwa, siedziba, cel oraz regulamin działalności określone są przez Zarząd.
3. Jednostka organizacyjna może uzyskiwać osobowość prawną.
1.

Rozdział VI
Pracownicy Stowarzyszenia
§ 24.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji działalności Stowarzyszenia, Zarząd może
zatrudniać pracowników na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
2. Pracownikami etatowymi mogą być:
a) Dyrektor Biura Stowarzyszenia,
b) Trenerzy prowadzący działalność szkoleniową,
c) Zawodnicy,
d) Sędziowie sportowi,
e) Inne osoby, których zatrudnienie jest niezbędne dla prawidłowej
działalności Stowarzyszenia.
3. Zasady zatrudnienia pracowników, o których jest mowa w ust. 2, ich obowiązki oraz
wynagrodzenie określa Zarząd.
4. W stosunku do osób zatrudnionych przez Zarząd, Stowarzyszenie staje się pracodawcą w
rozumieniu Kodeksu Pracy.
1.

10/13

Rozdział VII
Majątek i fundusze
§ 25.
Na majątek Stowarzyszenia składają się: ruchomości, nieruchomości oraz posiadane
środki finansowe.
 A Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe niezbędne do prowadzenia bieżącej
działalności z:
a) wpływów z wpisowego i składek członkowskich,
b) dotacji ze środków instytucji państwowych i pozapaństwowych,
c) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
d) opłat za szkolenie zawodników,
e) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
f) transferów zawodników do klubów krajowych i zagranicznych,
g) usług reklamowych,
h) innych.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.


4.

Stowarzyszenie nie może:
udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, kupować na
szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
a)

Rozdział VIII
Nagrody i kary
§ 26.
1. Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, efektywna prace nad rozwojem kultury
fizycznej, ekologii, projektowania ergonomicznego oraz wybitne osiągnięcia sportowe
przyznawane mogą być członkom Ośrodka następujące wyróżnienia:
a)
nagrody,
b)
dyplomy.
c)
stypendia
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określi Zarząd.
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§ 27.
Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji, Zarząd może wymierzyć
członkom Stowarzyszenia następujące kary:
a)
upomnienie pisemne,
b)
ostrzeżenie pisemne,
c)
naganę pisemną,
d)
zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
e)
wykluczenie z Stowarzyszenia.
2. Członkowi przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w tej
sprawie jest ostateczna.
1.

Rozdział IX
Stosunki i postępowanie wewnątrz Stowarzyszenia
§ 28.
Wewnątrz Stowarzyszenia mogą funkcjonować inne organy przedstawicielskie Członków
Stowarzyszenia, takie jak Rada Sponsorów, Rada Trenerów, Rada Rodziców lub inne
zaakceptowane przez Zarząd, działające na podstawie odrębnych regulaminów nie będących w
sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia opracowanych przez zainteresowanych członków i
zaakceptowanych przez Zarząd.
§ 29.
Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w okresie 10 dni od daty
złożenia. O wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku Zarząd zobowiązany jest poinformować
zainteresowanego na piśmie.
§ 30.
Wszystkie dodatkowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wzajemne stosunki pomiędzy
wszystkimi członkami, pracownikami, Zarządem oraz organami współpracującymi ze
Stowarzyszeniem powinny być uregulowane odpowiednimi dokumentami w formie pisemnej,
zaakceptowanymi przez wszystkie zainteresowane strony.
Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 31.
Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością, co najmniej ¾ głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością, co najmniej ¾ głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.
4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia musi określić jednocześnie tryb likwidacji
Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczony jego majątek.
1.
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Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez Walne
Zebranie Członków.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.).
5.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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