STATUT
Stowarzyszenia Spearfishing Poland
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie

Spearfishing

Poland

(dalej:

Stowarzyszenie)

jest

zrzeszeniem

osób

fizycznych oraz prawnych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
oraz niniejszego Statutu.
§2
Terenem

działania

Stowarzyszenia

jest

Rzeczpospolita

Polska,

a

siedziba

Stowarzyszenia znajduje się w mieście Wrocław.
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
§3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów
statutowych, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem Polskiego Związku Płetwonurkowania oraz innych
związków sportowych i organizacji międzynarodowych o tym samym lub podobnym
profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich,
decyduje Walne Zgromadzenie Członków (dalej: "Walne Zgromadzenie") większością
kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział
w Walnym Zgromadzeniu.

§5
1.

Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej
„jednostkami terenowymi”, powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Stowarzyszenia,
(dalej: „Zarząd”), oraz działające na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

2.

Zasięg działania jednostek terenowych zgodny jest z podziałem administracyjnym
Państwa.

3.

Jednostki terenowe mogą, za zgodą Zarządu, łączyć się i działać wspólnie na rzecz
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i ponoszą pełną odpowiedzialność
za swoje działania na danym terenie.
§6

1.

Stowarzyszenie używa prawnie zastrzeżonej nazwy, barw i znaków organizacyjnych
zgodnie z właściwymi przepisami.

2.

Władze

Stowarzyszenia

używają

pieczęci

okrągłej

z

napisem

"Stowarzyszenie

Spearfishing Poland".
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem Stowarzyszenia jest:

1) rozwijanie sportu wyczynowego i rekreacji w zakresie nurkowania, łowiectwa
podwodnego oraz fotografii podwodnej, przy wykorzystaniu mienia, środków
finansowych oraz osobowych Stowarzyszenia;
2)

promocja łowiectwa podwodnego w Polsce;

3) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i współdziałanie
z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, w szczególności ochrony
zbiorników wodnych;
4)

upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb;

5) spowodowanie

aktywności

członków

i

kształtowanie

poczucia

współodpowiedzialności za Stowarzyszenie;
6)

wychowywanie

członków

Stowarzyszenia

zgodnie

z

tradycjami

olimpijskiego;
7)

rozwijanie dydaktyki dotyczącej łowiectwa podwodnego w Polsce.
§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i za granicą;

ruchu

2)

organizowanie zawodów sportowych w łowiectwie podwodnym, podwodnym
strzelaniu do celu, fotografii podwodnej oraz nurkowaniu bezdechowym;

3)

organizowanie pokazów oraz prezentacji mających na celu popularyzację
łowiectwa podwodnego w kraju i za granicą;

4)

organizowanie szkoleń oraz spotkań mających na celu wymianę doświadczeń
łowieckich;

5) organizowanie akcji informacyjnych, prezentacji i pogadanek wśród dzieci
i młodzieży, zmierzających do zwiększenia świadomości dotyczącej ochrony
środowiska naturalnego, w szczególności zbiorników wodnych;
6)

organizowanie akcji czyszczenia zbiorników wodnych oraz ich bezpośredniego
otoczenia;

7)

organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry instruktorsko-trenerskiej;

8) organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych oraz innych imprez;
9)

tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych;

10) propagowanie różnych form sportu, dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu,
w szczególności poprzez propagowanie zasad bezpiecznego uprawiania łowiectwa
podwodnego oraz nurkowania ze wstrzymanym oddechem;
11) współdziałanie

z

instytucjami

państwowymi

i

samorządowymi,

związkami

sportowymi oraz organizacjami społecznymi;

12) utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi
w kraju i za granicą.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.

Stowarzyszenie posiada członków:
1)

zwyczajnych,

2)

wspierających,

3)

honorowych.
§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz osoba
małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego
2. Członkiem zwyczajnym można zostać na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu:

3.

1)

pisemnej deklaracji członkowskiej,

2)

pisemnej pozytywnej opinii jednego z członków Stowarzyszenia.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu do grona
członków Stowarzyszenia osoby, która nie jest w stanie dopełnić warunku
wymienionego w ust. 2 pkt 2).

4.

Cudzoziemcy,

bez

względu

na

miejsce

zamieszkania,

mogą

być

członkami

Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
5.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia we wszelkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia, zlotach członków
Stowarzyszenia na rozpoczęcie i zakończenie sezonu, ogólnopolskich akcjach
sprzątania akwenów, ogólnopolskich zawodach w łowiectwie podwodnym
i wszelkich imprezach organizowanych przez jednostki terenowe Stowarzyszenia,
3)

otrzymywania od władz Stowarzyszenia wszelkiej możliwej pomocy w realizacji
zadań statutowych,

4) używania nazwy, barw i znaków Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych,
zgodnie ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, wyłącznie za zgodą
pisemną zarządu bądź po wcześniejszym uzgodnieniu drogą email,
5)

korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i decyzji władz
Stowarzyszenia,

6) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących
działalności

Stowarzyszenia

oraz

domagania

się

ich

rozpatrzenia

bądź

ustosunkowania się do nich przez władze Stowarzyszenia,

7) wnioskowania

o

utworzenie

organizacyjnych

jednostek

terenowych

Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)

brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
statutowych,

2)

przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

3)

chronienia

dobrego

imienia

Stowarzyszenia,

propagowania

celów

Stowarzyszenia, przestrzegania zasad fair play w sporcie oraz zachowywania
nienagannej postawy moralnej,
4)

7.

bieżącego opłacania składek członkowskich.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może zwolnić członka z opłacania składki
na jego pisemną prośbę.
§ 11

1.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności

prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego oraz biernego
prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.

Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli
ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
zwanym dalej „Walnym Zgromadzeniem” oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 12

1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

2.

Członkiem wspierającym można zostać na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu
pisemnej deklaracji członkowskiej.

3.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4.

Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa
wyborczego,

może

jednak

brać

udział

z

głosem

doradczym

w

Walnym

Zgromadzeniu.
5.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia.
6. Członek wspierający może otrzymać kartę członkowską stowarzyszenia wraz
z przywilejami z nią związanymi wyłącznie po pisemnym wystąpieniu o nią
do zarządu i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zarząd oraz zwróceniu
kosztów wydrukowania takiej karty.
§ 13

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób
zasłużyła się dla propagowania legalnego łowiectwa podwodnego.

2.

Członkowie honorowi mogą zostać przyjęci przez Walne Zgromadzenie na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.

3.

Pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia następuje w wyniku
uchwały

władzy,

która

tę

godność

nadała

i

nie

jest

to

jednoznaczne

z wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
§ 14

1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym

Zgromadzeniu, poza tym posiadają prawa określone w § 10 ust. 5 pkt 2-6
oraz obowiązki określone w § 10 ust. 6 pkt 2 i 3.

2.

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich.
§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie
Zarządowi Stowarzyszenia;
2) skreślenia z listy członków z powodu:

a) notorycznego niebrania udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
przez okres dwóch lat,

b) zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich
lub innych należnych świadczeń,

c) zalegania z wnoszeniem zadeklarowanych świadczeń w okresie dłuższym
niż 24 miesiące – w przypadku członków wspierających – po uprzednim
wezwaniu do ich uiszczenia,
na podstawie uchwały Zarządu;
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
a) łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia
lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego,

e) pozytywnego rozpatrzenia pisemnego, uzasadnionego wniosku co najmniej
3 członków Stowarzyszenia,
na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
(dalej: Sąd Koleżeński);
4) śmierci członka Stowarzyszenia;
5) likwidacji członka będącego osobą prawną lub utraty przez nią osobowości prawnej;
6) rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 16

1.

W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1,

członkostwo ustaje w dniu

otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji.

2.

W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt

2, członkostwo ustaje

z upływem 30 dni od daty doręczenia członkowi Stowarzyszenia stosownej uchwały
Zarządu wraz z uzasadnieniem, chyba że wniesie on w tym terminie odwołanie do
Sądu Koleżeńskiego.

3.

W przypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 2,

wszelkie prawa

członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu do czasu wydania w tej sprawie
uchwały przez Sąd Koleżeński, która jest rozstrzygnięciem ostatecznym.
§ 17

1. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, członkostwo ustaje
z upływem 30 dni od daty doręczenia członkowi Stowarzyszenia orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem, chyba
że wniesie on w tym terminie odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1, wszelkie prawa
członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu do czasu wydania w tej sprawie
orzeczenia przez Walne Zgromadzenie, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
§ 18
Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, zwane dalej
„Walnym Zgromadzeniem”.

2.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Stowarzyszenia,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Sąd Koleżeński.

3.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania..

4.

Jeśli

przepisy

Statutu

nie

stanowią

inaczej,

uchwały

wszystkich

władz

Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym albo tajnym, zwykłą większością
głosów,

przy

obecności

co

najmniej

1/3

członków

uprawnionych

do głosowania. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia głosowania poprzez
zastosowanie rozwiązań nie wymagających spotkania bezpośredniego, takich
jak ankiety internetowe.

5.

W przypadku ustania członkostwa we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz, o których mowa w ust. 2, może być uzupełniany w drodze
kooptacji, przy czym liczba dokooptowanych członków organu, w którym powstał
wakat, nie może przekroczyć 1/2 członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 20

1.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
2. Dopuszcza

się

udział

w

Walnym

Zgromadzeniu

delegatów,

będących

reprezentantami określonej liczby członków. Delegaci na Walnym Zgromadzeniu
działają

na

podstawie pisemnego

umocowania

wszystkich

reprezentowanych

członków i dysponują ilością głosów odpowiednią do liczby reprezentowanych.

3. Walne

Zgromadzenie

może

być

zwołane

w

trybie

zwyczajnym

albo nadzwyczajnym.
4.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. Termin i miejsce
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania, poprzez pocztę elektroniczną bądź ogłoszenie na stronie
internetowej Stowarzyszenia.

5. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu dołącza się proponowany porządek
obrad.

6. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd w każdym czasie o inne punkty.
7. Dopuszcza się przebieg Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem komunikacyjnych
narzędzi

internetowych,

umożliwiających

wymianę

zdań

oraz przeprowadzenie głosowania na zasadzie ankiety.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
§ 21
1.

Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie

może

się

odbyć

w

każdym

czasie.

Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna oraz co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego

żądania przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)

uchwalanie zmian Statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Statutu dotyczących możliwości uzupełniania składu
osobowego władz w trakcie kadencji przez odpowiednie organy,
4)

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)

uchwalanie budżetu,

7)

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,

8) ustalanie limitu kwotowego dla Zarządu w sprawach nabywania, zbywania
lub obciążania majątku Stowarzyszenia,
9)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

członków

Stowarzyszenia lub jego władze,
12) podejmowanie
Stowarzyszenia

uchwał

o

nabywaniu,

przekraczających

zbywaniu

kompetencje

lub

obciążaniu

Zarządu

ustalone

majątku
podczas

Zebrania Założycielskiego lub Walnego Zgromadzenia Członków,
13) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, chyba że przepisy
niniejszego Statutu stanowią inaczej,

14) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu,
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
16) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
1.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie

z

uchwałami

Walnego

Zgromadzenia

oraz

reprezentuje

Stowarzyszenie

na zewnątrz.
2.

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, decyzje w sprawach Stowarzyszenia, w tym
w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, podejmuje Prezes Zarządu
(dalej: "Prezes"), który może upoważnić inne osoby do wykonania czynności
w jego zastępstwie.

3.

Decyzje, o których mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
§ 24

1.

Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu,
Sekretarza.

2.

Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem

za

przestępstwo

umyślne

ścigane

z

oskarżenia

publicznego

lub przestępstwo skarbowe.

3.

Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród
swoich członków. Sekretarza powołuje Prezes spośród członków Stowarzyszenia
za zgodą Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.

4.

Prezes stoi na czele Zarządu oraz kieruje jego pracami.

5.

Wiceprezes

Zarządu

zastępuje

Prezesa

Zarządu

pod

jego

nieobecność

lub w zakresie wskazanym przez Prezesa.
6.

Członek

Zarządu

może

być

w

każdym

czasie

odwołany

uchwałą

Walnego

Zgromadzenia.
7.

Zarząd może powierzać członkom Stowarzyszenia pełnienie określonych funkcji
zadaniowych, w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

8.

Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, wymagane
są podpisy 2 członków Zarządu działających łącznie.
§ 25

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na żądanie Komisji
Rewizyjnej.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa
razy

w

roku.

komunikacyjnych

Dopuszcza
narzędzi

się

posiedzenia

internetowych,

Zarządu

umożliwiających

oraz przeprowadzenie głosowania na zasadzie ankiety.
§ 26
1. Do kompetencji Zarządu należy:

z

wykorzystaniem
wymianę

zdań

1) realizacja celów Stowarzyszenia;
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4) sporządzanie planów pracy i budżetu;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia limitowanych kwotą ustaloną podczas Zebrania Założycielskiego
lub Walnego Zgromadzenia;

7) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych;
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
9) zwoływanie

Walnego

Zgromadzenia

oraz

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia;

10) przygotowanie porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
albo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

11) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
12) przyznawanie członkom Stowarzyszenia pochwał, dyplomów oraz nagród
pieniężnych lub rzeczowych za wybitne osiągnięcia sportowe lub ofiarną pracę na
rzecz stowarzyszenia;

13) występowanie do władz samorządowych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i
odznaczeń ustanowionych odpowiednimi regulaminami i przepisami;

14) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu i sekcji;
15) powoływanie, rozwiązywanie oraz określanie sposobu likwidacji jednostek
terenowych;

16) zatwierdzanie regulaminów działania jednostek terenowych;
17) prowadzenie ewidencji jednostek terenowych oraz członków działających na ich
terenie;

18) powoływanie i rozwiązywanie Komisji Egzaminacyjnej oraz innych komisji
koordynujących realizację konkretnych celów statutowych Stowarzyszenia
oraz wybieranie, powoływanie, odwoływanie i wykluczanie członków tych komisji;

19) współtworzenie oraz zatwierdzanie regulaminów powołanych komisji;
20) dokooptowanie członków Zarządu w liczbie nie większej niż 1/2 składu
w sytuacjach, o jakich mowa w § 19 ust. 5;

21) podejmowanie

uchwał

w

sprawach

niezastrzeżonych

dla

innych

władz

decyzji

władz

Stowarzyszenia,
22) wykonywanie

i

Stowarzyszenia.

czuwanie

nad

wykonaniem

uchwał

i

2. Zarząd ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie podjęte działania i decyzje.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania wewnętrznej kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Komisja

Rewizyjna

składa

się

z

3

osób

wybieranych

spośród

członków

Stowarzyszenia, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

4.

Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi, a jej
członkowie

nie

mogą

pełnić

innych

funkcji

we

władzach

Stowarzyszenia

z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, a także nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
5.

Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności Stowarzyszenia
z uwzględnieniem celowości, rzetelności i prawidłowości, a także zgodności
ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Stowarzyszenia;
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
4) zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;

5) przedkładanie

Zarządowi,

poprzez

Prezesa,

protokołów

pokontrolnych

wraz z wnioskami i żądaniem wyjaśnień;
6) występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonej sprawie;

7) występowanie do Prezesa z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu
w sprawach niecierpiących zwłoki lub w celu omówienia wyników kontroli;

8) zapoznawanie ze swoimi uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa w terminie do 30 dni po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;

9) wykluczanie i dokooptowanie członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
w liczbie nie większej niż 1/2 członków pochodzących z wyboru przez pozosta-

łych

członków

Komisji

Rewizyjnej

w

sytuacjach,

o

jakich

mowa

w § 19 ust. 5.
§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu.
1.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku
i zwoływane są na wniosek jednego z członków.

2.

Dopuszcza się posiedzenia Komisji z wykorzystaniem komunikacyjnych narzędzi
internetowych umożliwiających wymianę zdań oraz przeprowadzenie głosowania
na zasadzie ankiety.
Sąd Koleżeński
§ 30

1. Sąd

Koleżeński

składa

się

z

3

członków

zwyczajnych,

powoływanych

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie i jest wybrany do rozpatrywania
oraz likwidowania sporów i konfliktów w Stowarzyszeniu.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) i 2).
3. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
§ 31

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy i orzeka upomnienia, nagany, zawieszenia
w

prawach

członka

Stowarzyszenia

oraz

zakazy

pełnienia

funkcji

w Stowarzyszeniu przez czas określony.

2. Sąd Koleżeński orzeka o wykluczeniu członka zwyczajnego Stowarzyszenia
w przypadkach wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 3).
§ 32
1. Sąd rozpatruje każdy pisemny wniosek członka Stowarzyszenia przesłany na adres
korespondencyjny stowarzyszenia.
2. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje
się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości
wszystkich członków.
4. Jeśli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, stronom sporu przysługuje odwołanie
od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni
od daty wydania niesatysfakcjonującego orzeczenia.

5. W trakcie postępowania prowadzącego do wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
prowadzi on postępowanie wyjaśniające.
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
§ 33
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1)

rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia oraz pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów,
w tym Statutu Stowarzyszenia, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, a także
działania na szkodę Stowarzyszenia;
3)

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej;

4)

występowanie do właściwych władz Stowarzyszenia z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów
i zatargów;

5)

składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego;

6) wykluczanie i dokooptowanie członków Sądu Koleżeńskiego w liczbie nie większej
niż 1/2 członków pochodzących z wyboru w sytuacjach, o jakich mowa w § 19
ust. 5.
ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 34
1. Jednostka terenowa jest powoływana i rozwiązywana uchwałą Zarządu na wniosek
co

najmniej

6

członków

Stowarzyszenia,

realizujących

cele

statutowe

Stowarzyszenia na wspólnym, określonym terenie, oraz działa na podstawie statutu
Stowarzyszenia i w celu realizacji zadań statutowych w swoim rejonie działalności.
2. W szczególnych przypadkach, jednostka terenowa może posiadać regulamin,
zatwierdzony przez Zarząd.
3. Zasięg działania jednostki terenowej obejmuje teren województwa.
4. Po

zawiązaniu

jednostki terenowej przewodniczący

jednostki może powołać

wojewódzką komisję rewizyjną, która będzie kontrolować działania tejże jednostki
i zdawać roczne sprawozdania zarządowi.
§ 35

1. Za

zgodą

Zarządu,

jednostki

mogą

łączyć

się,

tworząc

związki

jednostek

terenowych (dalej: "związki") pod wspólną nazwą, w celu współpracy na polu
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Związek musi składać się co najmniej z 10 członków Stowarzyszenia i może
obejmować terytorialnie maksymalnie 3 województwa.
§ 36
1. Członkowie Stowarzyszenia, chcąc założyć jednostkę terenową albo związek,
przedstawiają Zarządowi wniosek o powołanie jednostki terenowej albo związku,
zawierający co najmniej:
1) nazwę jednostki terenowej albo związku,
2) zasięg działania jednostki terenowej albo związku,
3) dane osobowe członków jednostki terenowej albo związku,
4) wskazanie

kierownika

jednostki

terenowej

albo

jednostek

terenowych

wchodzących w skład związku,
5) plan i cele działania jednostki terenowej albo związku w najbliższym roku.

2.

Zarząd ocenia zasadność złożonego wniosku i podejmuje decyzję w kwestii
powołania jednostki terenowej albo związku, albo oddala wniosek, jednocześnie
uzasadniając decyzję o oddaleniu.

3. Zarząd może

w

każdej

chwili rozwiązać

jednostkę

terenową,

uzasadniając

jednocześnie swoją decyzję. Każdy członek rozwiązanej jednostki może w terminie
30 dni od wydania decyzji o jej rozwiązaniu, odwołać się do Sądu Koleżeńskiego,
którego orzeczenie jest ostateczne.
§ 37
1. Jednostką terenową kieruje kierownik jednostki terenowej (dalej: "kierownik"),
zatwierdzony przez Zarząd.

2. Członkowie jednostki terenowej wybierają i odwołują kierownika bezwzględną
większością

głosów

przy

obecności

wszystkich

członków

uprawnionych

do głosowania.
3. Kierownik reprezentuje jednostkę terenową na zewnątrz oraz odpowiada za jej
działania przed Zarządem.

4. Kierownik,

jako

reprezentant

jednostki

terenowej,

może

uczestniczyć

w spotkaniach oraz pracach Zarządu.
5. Kierownik

ma

obowiązek

corocznego

przedkładania

sprawozdania z działalności jednostki terenowej.
ROZDZIAŁ VI

Zarządowi

pisemnego

MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 38
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
1) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej,
3) dotacje, subwencje, dofinansowania i dochody z ofiarności publicznej,
4) wpływy z darowizn i spadków,

5) wpływy z roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia uzyskane na skutek
działań w obronie interesów Stowarzyszenia i godności jego członków.
§ 39
1. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami.
2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
3. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe.
4. Wszelkie

środki

pieniężne

mogą

być

przechowywane

wyłącznie

na

koncie

Stowarzyszenia.
§ 40

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt 6) niniejszego Statutu.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy 2 członków
Zarządu działających łącznie.
§ 41
W Stowarzyszeniu zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z

którymi

pozostają

w

związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu

albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej
do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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;

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków oraz ich osób bliskich

na

zasadach

innych

niż

w

stosunku

do

osób

trzecich,

chyba

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy
ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawo o Stowarzyszeniach.

