Statut
Uczniowskiego Klubu Sportowego „aQuatica”
w Pawłowicach
tekst jednolity
(po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr1/01/2012 , Walnego Zebrania Klubu z dnia 23.stycznia 2012r)

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
1. Uczniowski Klub Sportowy „aQuatica”w Pawłowicach, zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem
zrzeszającym:
a. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
b. studentów szkół wyższych,
c. rodziców tych dzieci,
d. sympatyków pływania.
§2
1. Terenem działania klubu jest kraj i zagranica.
2. Siedzibą Klubu jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach ul. Szkolna 1 B
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr. 79, poz. 855 z późn. zm.) i z tego tytułu podlega
ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§4
1. Klub działa na podstawie ustaw:
- z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
- z dnia 25 czerwca 2010 – ustawa o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857)
- oraz niniejszego statutu
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Godło i flaga podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie, a inne symbole są zatwierdzane
uchwałami Zarządu Klubu.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§6
Celem działalności Klubu jest:
1. Działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
2. Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i
turystycznej.
3. Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz
rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu.
4. Aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na
terenie kraju i poza jego granicami.
5. Planowanie i organizowanie działań rekreacyjno - sportowych, kulturalnych i turystycznych członków
Stowarzyszenia.
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§7
Działalność w wymienionym w §6 zakresie Klub realizuje poprzez:
1. Prowadzenie zajęć szkolenia pływackiego oraz zajęć ogólnorozwojowych
2. Upowszechnienie edukacji zdrowotnej wychowania młodzieży poprzez sport
3. Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej oraz ze środowisk społecznie upośledzonych i zagrożonych patologiami,
poprzez nieodpłatne ułatwienie im uprawiania sportu pływackiego
4. Prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym szczególnie dzieci zagrożonych
chorobami cywilizacyjnymi, poprzez prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i przyzwyczajanie ich
do wysiłku fizycznego i stałej troski o sprawność fizyczną
5. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych
6. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, w tym szczególnie w zakresie sportowych kontaktów grup młodzieżowych
7. Prowadzenie szkolenia pływackiego na różnych poziomach sportowych: nauki pływania, rekreacji
sportowej, sportu powszechnego i wyczynu sportowego,
8. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach pływackich
9. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez kluby, związki sportowe lub inne
organizacje
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
na terenie kraju i poza jego granicami
11. Pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów
12. Inne działania realizujące cele statutowe.
§8
Rodzaje działalności Pożytku Publicznego Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej:
Działalność nieodpłatna:
 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
 Działalność klubów sportowych 93.12.Z
 Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
Działalność odpłatna:
 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
 Działalność klubów sportowych 93.12.Z
 Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
§9
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami i władzami oświatowymi,
z klubami i różnymi organizacjami sportowymi, oraz z władzami państwowymi i samorządowymi (w tym z
Gminnym Ośrodkiem Sportu w Pawłowicach)
§10
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
§11
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy
rodziców uczniów i sympatyków Klubu. Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
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Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających.
§13
1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być:
a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
b) studenci szkół wyższych,
c) rodzice lub opiekunowie tych dzieci, uczniów i studentów,
d) nauczyciele tych szkół, a także inne osoby.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą, ich przedstawicieli ustawowych.
3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków klubu jest złożenie pisemnej deklaracji oraz zatwierdzenie przez
Zarząd Klubu.
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz 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 Klubu,
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4. Korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie, albo przez Zarząd Klubu.
§15
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną
przyjęci przez Zarząd albo przez Walne Zebranie i zadeklarują pomoc materialna lub finansową dla Klubu.
§16
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem doradczym bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie albo przez Zarząd Klubu.
§17
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Klubu i regulaminów
3. Dbanie o dobre imię i godne reprezentowanie barw Klubu,
4. Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
§18
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu (w przypadku zawodników członków klubu,
Zarząd może określić warunki wydania karty zgłoszeniowej Polskiego Związku Pływackiego
uprawniającej do nabycia członkostwa innego klubu w tej samej dyscyplinie sportowej).
2. Skreślenie z listy członków uchwala Zarząd w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 miesięcy
c. spowodowanie szkody materialnej lub szkody dla dobrego imienia Klubu, albo prowadzenie działań w
takim celu.
d. ujawnienie naruszenia obowiązków członkowskich, śmierci lub nie płacenia składek przez okres
dłuższy niż 2 miesiące
3. Rozwiązanie się Klubu.
str. 3

Rozdział 4
Władze Klubu
§19
1. Władzami Klubu są.
a. Walne Zebranie Klubu,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Wybór Zarządu Klubu oraz Komisji
Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
§20
1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub
podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§21
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a. uchwalanie regulaminów Klubu oraz zatwierdzenie wzoru godła i flagi Klubu,
b. rozpatrywanie, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym w
szczególności zatwierdzanie stosowną uchwałą rocznego sprawozdania merytorycznego i
finansowego z działalności Klubu,
c. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. ustalanie ilości osób wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
f. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
g. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% +1
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin
ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§22
1. Zarząd Klubu składa się z członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu w ilości ustalonej na
następną kadencję, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, vice Prezesa, Sekretarza.
2. Na wniosek Prezesa Zarząd powołuje Skarbnika.
3. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu.
6. Klub reprezentuje Prezes lub Wiceprezes wspólnie z jednym z członków Zarządu.
§23
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi
Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
Przyjmowanie i skreślanie członków.
Zarządzanie i nadzór nad majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz miesięcznej składki klubowej.
Akceptowanie wniosków o podejmowanie działań dotyczących pozyskania sponsorów i środków
finansowych.
§24

1. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje na wniosek Zarządu
Walne Zebranie większością 50% + 1 głosów przy obecności co najmniej 50% +1 uprawnionych do
głosowania.
§25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków
Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie
terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§26
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje na wniosek
Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie większością 50% + 1 głosów przy obecności co najmniej 50% +1
uprawnionych do głosowania.
§27
W przypadku powstania wakatów w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie uzupełnia ich skład.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.
§29
1. W razie naruszenia postanowień Statutu, regulaminów, przepisów, zarządzeń lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo
wymierzania następujących kar:
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a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d. odwołania z pełnionych funkcji,
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Klubu w terminie 14 dni,
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i Fundusze klubu
§30
1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
a. składki członkowskie,
b. darowizny i zapisy,
c. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e. dochody z majątku
f. inne wpływy
3. Na ruchomości składają się:
a. sprzęt sportowy
§31
Zabrania się:
1. udzielana pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Klubu w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami
bliskimi".
2. przekazywania majątku na rzecz członków Klubu, 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.
3. wykorzystywanie majątku Klubu 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 Klubu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§32
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 50% +1 uprawnionych do głosowania.
§33
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% +1 uprawnionych do głosowania,
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
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