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ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
(Nazwa, teren działania, cele i środkidziałania)

&l
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie:
zyszen ie Sportowców N iepełnosprawnych,,Aktywn "
zwane dalej ,,Klubem" jest dobrowolnfm, samorządtryffi, trwałym zrzeszeniem
rnającym na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizyczne1 poprzez szeroko
pojęty sport osób niepełnosprawnych, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku
do sportu
i rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej.
współzawodnictwa spoftowego, a także przyczynienie się
fizycznych
i niepełnosprawnych popzez kulturę fizyczną.
Dol nośląskie Stowa

i

&2
Siedzibą Klubu jest Wrocław.
Terenem działalnościKlubu jest obszar Rzeeypospolitej Polskiej.

&3

t. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na podstawie

przepisów
ustawy
o kultuze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz własnym Statucie.

2. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość
praWną.

&4
Klub może byĆ członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
&5
Czas działalnoŚci Klubu nie jest ograniczony.

&6

Dla uzyskania śrocjków finansowych koniecznych cio realizacji celów statutowych
Klub może prowadzić działalnośćgospodarczą.

,&7
Klub jest uprawniony do organizowania na terenie województwa działalności
w dziedzinie kultury i sportu. DziałalnoŚĆ w tym zakresie musi być zgodna
z obowiązującymi w Klubie przepisami.

&8
Celem działania Klubu jest prowadzenie działa]nościw sfeze zadań publicznych na
rzecz osób niepełnosprawnych popzez rozwój, popularyzację sportu i rekreacji
osób n ie pełnosprawnych
Jest to wyłączna działalnośćstatutowa Klubu.

e9
Klub z zachowaniem pzepisów prawa realizuje swoje cele przez:
1. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych

i

koordynacja dalalnń w

:Ę

3. Prowadzenie działalnościgospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na
cele słuzące realizacji zadan statutowych,

4.9rganizowane planów
i systemów zawodów.

i

kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych

5. Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników.
6. Czuwanie nad nalezytym poziomem etycznym kultury fizycznej i rekreacji.
7.

i

SPrawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej

wychowawczej nad

członkami Klubu, oraz kontroli przestrzegania przez ńich, stalutu, postanbwień,
regulaminów, przepisów i zasad uprawiania spoftu i rekreacji.

8. PozYskiwanie Środków finansowych dla prowadzenia działalnościstatutowej,
9. Organizowanie pokazów i zawodów.
10. Udział w imprezach zagranicznych i krajowych.
11.
12.

Klub może wspierać finansowo

niepełnosprawnych.

leczenie

i

rehabilitację

osób

Klub moze wspieraĆ finansowo zakup środków lokomocji umozliwiających

osobie niepełnosprawnej bycie niezaleznym od osób trzecictr,

&1o

Klub celem realizacji swych statutowych celów moze powołać sekcje sportowe

w granicach prawem dopuszczonych.

&11
Realizując powyzsze cele Klub opiera się na społecznej pracy członków, Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki
&12
1. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które

złożą

deklarację członkowską pisemnie i przedstawi ich (rekomenduje)'co najmniej
dwóch członków Stowarzyszenia,

2.

Małoletni w wieku

ś"l::^*ł":
od 16-18 lat, którzy mają ograniczoną,"*zĘoń6śó_;:q""ł:,

czynności prawnych mogą należeć do Klubu, torzystJć z crynnbgo*|.n''i',óń'§,gĘ'li\
prawa wyborcze9o, w tym źe w składzie zarządu większośćrntlszą,§teinoi;vićrl:

osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.

Małoletni ponizej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych nalezeć
do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

&13

Członkostwo Klubu nabywa

się przez

przyjęcie kandydatury przez Zarząd

Stowarzyszenia zwykłą większościągłosów w drodze uchwały.

&14

1.

Członkowie Klubu zobowiązani są:

a) Swoją postawą i

aktywnym działaniem przyczyniać się do wzrostu roli

znaczenia oraz podnoszenia poziomu spoftowego Klubu.

b) PrzestrzegaĆ postanowień Statutu, regulaminów oraz
obowiąujących w zakresie uprawiania sportu i rekreacji.

c)

Dbać o jego dobre imię.

ci)

Regularnie opłacać składki.

2.

i

przepisów

Członek zwyczajny Klubu ma prawo brać udział w zyciu Stowazyszenia,

w szczególności:

a)

Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

b)

WnioskowaĆ we wszystkich sprawach doĘczących celów
Stowarzyszenia.

c)

KorzystaĆ z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności

i

funkcjonowania

Klubu.

3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków
z wyjątkiem praw wyborczych.

zwyczajnych

wspierającymi poprzez
podejmuje w tej kwestii

1.

2.
3.

&16

Skreślenie z listy członków Klubu następuje plzez:

1.
2.
a)

Wykluczenie przez Zarząd:

b)

Nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu.

c)

Zaleganie z opłatąskładkiczłonkowskiej przez dwa okresy.

d)

Utratę praw publicznych.

Rezygnację pisemną złożonąnaręce Zarządu.

Za działalnośćsprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

3. Od

uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków, przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie t4 dni od
doręczenia Uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III

władze klubu
&17
Władzami Klubu

są:

1.

Walne Zgromadzenie Członków.

2.
3.

Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

&18
Kadencja wszystkich władz wybieranych Klubu trwa cztery lata.

&19

uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większościągłosów przy
obecnoŚci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeślidalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

&2o
Najwyzszą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.

1.

Walne Zgromadzenie może być, sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub
nadzwyczajne. Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd co najmniej
jeden raz na dwanaściemiesięcy. Walne Zgromadzenie Spra
Wyborcze zwołuje Zarząd co cztery lata, przed
ustępującego Zaządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek: Komisji
najmniej L/2 ogolnej liczby członków Klubu. Komisja Rewizy}aa ,mó

ffi
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd powiadam ia
członków o walnym zgromadzeniu listami poleconymi lub w kazdy inny
skuteczny sposób co najmniej czternaściedni pzed terminem rozpoczęcia
obrad.

2.
3.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który może byc wyznaczony o godzinę później tego samego dnia moze ono
skutecznie obradowacbez względu na liczbę członków.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu

orazl

z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4.
a)

Uchwalanie programu działania Klubu.

b)

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c)

Uchwa]anie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:

d)
e)

Wybor Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f)

Uchwalanie zmian statutu.

9)
h)

i)
j)

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Klub sekcji spoftowych.
Rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalnosćZarządu.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu.
Podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

5. uchwały walnego
członków.

6.

zgromadzenia zapadają zwykłą większościągłosów

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

oraz rozwiązanie Klubu wymaga bezwzględnej większościprzy

obecności
Połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, w pienruszym terminie, w
drugim terminie wymÓg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

&21

Zarząd składa się

2.

Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika
Zarządu.

3.
i

z

1.

Zgromadzenie.

trzech do pięciu członków wybranych

Prezesa powołuje i odwołuje Walne

i

do

l,

i

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu nalezy:
a) Przyjmowanie nowych członków Klubu.
b) Reprezentowanie klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.
c) Kierowanie biezącą pracą Klubu,
d) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
e) Ustalanie wysokościskładek członkowskich.
&22

1.

Komisja Rewizyjna składa się z dwoch do trzech członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie.

2. komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i pozostałych członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezą:
a)

Kontrola biezącej pracy Klubu.

b) Składanie wniosku w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
c)

Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

&23

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu wymienionych w &17 pkt. 2, 3 w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moze nastąpić w drodze ich
kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie mozna powołać nie więcej niz
jednego członka składu organu.

&24
Funkcji we władzach Klubu wymienionych w &17 pkt. 2,

3

nie mozna łączyc.

&25

1.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni,
pozostawać w podległościsłużbowej,związku małzeńskim lub we wspólnyrn
pożyciu z członkami zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie

za przestępstwo umyślne ściganie
skarbowe.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w

li€

F- Ę

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektolze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4,

Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
pzestępstwo umyślne ściganiez oskażenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

ROZDZIAŁ IV
Majątek Klubu

&26

1.

Majątek Klubu powstaje

ze

składek członkowskich, darowizn, spadków,

zapisów
i dotacji, dochodów z własnej działalnościoraz ofiarnoŚci publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań
upowaznionych dwóch członków Zarządu

skarbnik.

w tym

majątkowych jest
Prezes, wiceprezes lub

&26a
W odniesieniu do majątku Klubu zakazuje się:

a) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w
złviązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
pouvinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
manych dalej,,osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
praowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
tneció, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
peferencyj nych wa ru n kach,

c)

wykozystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pacowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niź w stosunku do osób

i

i

tneció,

chyba ze to wykorzystanie bezpoŚrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizaQi, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
z:łęadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyżs3:yń niż

rynkowe.
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&27

1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Klub moze prowadzić działalność
gosPodarczą pod warunkiem, ze dochody z tej działalnościprzeznaczone są w

całościna realizację celów statutowych.
2. Klub prowadzi działalnośćgospodarczą w zakresie:
- PKD 93,tL.Z Działalnośćobiektów sportowych
- PKD 93.Lz.Z Działalnośćklubów sportowych
- PKD 93.t3.z Działalnośćobiektów służącychpoprawie kondycji fizycznej
- PKD 93.L9.Z Pozostała działalnośczwiązana ze spoftem
-PKD 47.t9.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
- PKD 47.9t.Z Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaź detaliczna prowadzona poza siecią sklepową
straganami i targowiskami.
3. Klub może prowadzic działalnośćgospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalnościpozytku publicznego.

4. Dochód klubu przeznaczany jest na działalnośćpozytku publicznego
&28
1. Klub nie może udzielaĆ pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracownłków 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".

z

Klub nie moze przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osob trzecich, w szczególnoŚci, jezeli pzekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych zasadach.

ą Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do

o§Ób trzecich, chyba,

statutowego.
aL

że to

wykorzystanie bezpośredni wynika

z

celu

Klub nie może dokonaĆ zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
idt osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niz rynkowe.
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ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu
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2..

Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji i wskaże inne stowarzyszenie realizujące cele
statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie
majątek rozwiązywanego Klubu.

t ryawach nieuregulowanych
km o stowarzyszeniach.

niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
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