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STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

noAkademia §pońów Wodnych' w Elblągu

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Uczniowski Klub Spońowy ,,Akademia §poftów Wodnych" zwany dalej
,,Ktubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców,
nauczycieli, trenerów, instruktorów i sympaĘków spońów wodnych a
w szczególności pływania.

§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. §iedzibą Klubu jest miasto Elbląg.

§3
1. Klub działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowyGh, regionalnych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych.

§4
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, ,odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

cel i środki działania

§5
Celem Klubu jest;

1. Upowszechnianie i popularyzowanie pĘwania i innych sportów
wodnych wśród dzieci i młodzieży.

2. organizacja procesu nauczania, doskonalenia i treningu pływania
oraz innych spoftów wodnych.

3. Edukacja i promowanie postaw w zakresie bezpieczeństwa nad
wodą.

4. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia spońowego dzieci
i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o 
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pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
5. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności

ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych.

6. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

7. Organizowanie różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności tizycznĄ
i umysłowej.

8. Upowszechnianie właŚciwych postaw w zakresie ochrony zdrowia,
higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

9. Organizowanie działa!ności sportowei ze szcze9ólnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

10. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form
współzawod n ictwa sportowego.

11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

12,Organizowanie zgrupowań sportowych, obozów sportowych,
ko ndycyj nych, p rzygotowawczych.

l3.Organizowanie wypoczynku Ietniego i zimowego.
l4.Lobbowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i rozbudowy

infrastruktury sportowej oraz ułatwianie dostępu do już istniejącej
bazy w szczególności związanej ze sportami wodnymi.

l5.Podejmowanie działań organizacyjnych w cglu pozyskania
niezbędnej bazy sportowej w celu realizacji niniejszego statutu.

16.Pomoc w pozyskiwaniu wyposażenia w sprzęt sportowy.
1 7. Nawiązywa nie konta któw sportowych.

§6
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z
dyrektorami e!bląskich, wojewódzkich, krajowych palcówek
oświatowych (publicznych i niepublicznych), sportowych, z władzami
samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznei i związkami
sportowymi.

§7
1. Klub opiera swojądziałalnośćprzede wszystkim na społecznej pracy
swoich członków i działaczy, pomocy rodziców dzieci i młodzieży,
wolontariuszy.
2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne
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wyrażające wolę wspierania statutowej działalnoŚci klubu.
3. Dla realizacji okreŚlonych celów statutowych Klub może zatrudniać
pracowników, zlecać zadania innym podmiotom, firmom, placówkom,
organizacjom.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Klubu dzieląsię na:

a) Członków Uczestników,
b) Członków Zawodników,
c) Człon ków Zwy czajnych,
d) Członków Wspierających
e) Członków Honorowych.

§9
l.Członkiem Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która może

uczestniczyć w działalności klubu za zgodą prawnych opiekunów.
członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki
członków zwyczajnych z wyjątkiem głoqu stanowiącego oraz
czynnego i biernego prawa wyborczego na-Walnym Zebraniu
DeIegatów. Prawny opiekun, zgłaszając Członka Uczestnika wypełnia
deklarację członkowską i zobowiązuje s!ę do opłacania składek
zgodnie z ustaleniami Zarządu.

2.Członkiem Zawodnikiem może być osoba niepełnoletnia, która może
uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą prawnych opiekunów.
Członkom Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki
członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz
czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu
Delegatów. Prawny opiekun, zgłaszając Członka Zawodnika wypełnia
deklarację członkowską i zobowiązuje się do opłacania składek
zgodnie z ustaIeniami Zarządu. Aby zostać Członkiem Zawodnikiem
należy posiadać właściwe badania lekarskie oraz licencję właściwego
Związku Sportowego.

3.Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletni uczniowie szkoły,
rodzice i nauczyciele, trenerzy, instruktorzy którzy złożą pisemną
deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez uchwałę
Zarządu Klubu.

4.Członkiem Wspierającym może bvć osoba fizyczna lub prawna
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materialnie wspierająca klub.
S.Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wykazała się

wybitnym wkładem w rozwój klubu Iub sportu. Godność Członka
Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek
Zarządu Klubu. Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek
członkowskich.

§10
Członkow|e Zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w walnych zebraniach klubu z biernym i czynnym

prawem wyborczym.
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 określanych

przez Zarząd Klubu.
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd klubu.

x §11
o Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,

które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadekIaruią
pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§12
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez WaIne Zebranie
Klubu.

§13
Członkostwo w Klubie ustaje poprzezi
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyŚlnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 4
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miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu.
d) zalegania ze składkami za okres L/2 roku,
4.Rozwiązanie się Klubu.
5.0d uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w
terminie 3O dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest
ostateczna.

Rozdział 4

władze klubu

§14
Władzami Klubu są:
1. walne zebranie członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od decyzji Walnego Zebrania Członków.
Uchwały wszystkich władz KIubu zapadają zwykłą większością głosów
o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez
Zarząd co dwa lata,
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz ha
rok,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoĘwane jest przezZarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Ll3 og6łu Członków Zwyczajnych Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 3O dni od

5lłV



/

URZĄD MIEJSI(I
ul. Łgcznosci l

a2_3oo ELBLĄo

nad sprawami, dlazłożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje
których zostało zwołane.

§16
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej

działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań przez Zarząd Komisji

Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla

Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z

listy członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz

przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady

Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

2. WaIne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy
obecnoŚci co najmnie, Ll2 członków uprawnionych do głosowania, a w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnycĘ o ile termin ten był
podany w zawiadomieniu.
6. W Watnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym

osoby zaproszone przez Zarząd.

gL7
1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne

Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i
sekretarza,

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż dwa razy w roku,

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co
najmniej 1l2liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia
przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§18
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Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu
w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i prelimin arzy
budżetowyGh,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z
obowiązującym i przepisa mi,

9) ustatanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i
wpisowego.
h) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§19
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności 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 podejmu je Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej tl2 uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu m9 prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków w terminie 3O dni od podjęcia uchwały
o usunięciu lub zawieszeniu.

§20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt
działalności klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez
walne zebranie członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przea
walne zebranie klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i

finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia

uchybień w działaIności, określenie terminów oraz sposobów ich
usunięcia,

i
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c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalnoŚci na Walnym
Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do
wniosku, że spowodują one lub mogą spowodowaĆ nieprawidłowoŚci
w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia
Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§21
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 Komisja Rewizyjna większością 2l3
głosów przy obecności co najmniej l|2uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo
odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 3O dni od podjęcia
uchwaĘ o odwołaniu lub zawieszeniu.

s22
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub,Komisji Rewizyjnej _

władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków
spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć l/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§23
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są
wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i

regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§24
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz
przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym

nagród określa

Klubu -Zarządowi
przez Walne

8

ł
(,



URZĄD N,iiEJSii1
u}, Łqczr-}oscr I

ar-eóo ELBLĄG

zebranie klubu _ prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

d) wykluczenia
2. od uchwały zarządu o ukaraniu, członkowi klubu przysługuje prawo

odwołaniasięaowalnegoZebraniaKlubuwterminie3odni.
3, uchwała walne go zebrania członków o ukaraniu jest ostateczna,

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§25
1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz

fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c)darowizny,zapisy,spadkiosóbprawnychorazfizycznych'
d) dochody ze sprzedaży majątku,

§26

Dta ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmówania zobowiązań

majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy

a*'oir, 
"póśróa 

następujących: prezesa, Skarbnika lub Sekretarza,

9Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§27

ZmianystatutuKlubuWymagająuchwały.WalnegoZebraniaKlubu
podjętej więxszością zti 9ńó; przy obecności co najmniej tlz
uprawnionych do głosowania,

§28

1.RozwiązaniesięKlubumożenastąpićnapodstawieuchwały
Walnego Zebrania Klubu podjętej większoŚcią 2l3 głosów PrzY

obecności co najmnie j tt2 uprawnionych do głosowania,

2. uchwała o rozwiązaniu się klubu określa tryb likwidacji oraz cel na
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