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TEKST JEDNOLITY STATUTU STARGARDZKIEGO KLUBU SPORTÓW
PODWODNYCH „BARAKUDA"
Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STARGARDZKI
STARG
KI KLUB SPORTÓW PODWODNYCH „BARAKUDA" w skrócie: SKSP „BARAKUDA".
§2
1. Siedzibą SKSP „BARAKUDA" jest Stargard Szczeciński, a terenem działalności Klubu jest
terytorium Rzeczpospolitej
czpospolitej Polskiej.
2. Do właściwego
aściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej
§3
SKSP „BARAKUDA" posiada osobowość
sobowość prawną i jest stowarzyszeniem sportowym działającym
w ramach i strukturach Polskiego Związku Płetwonurkowania Sportowego i może być członkiem innych
krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§4
ogółu członków i działaczy. Może posiadać
SKSP „BARAKUDA" opiera swoja działalność na pracy ogółu
i używać flagę, odznakę organizacyjną i pieczęć.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Ust.1 Celem SKSP „BARAKUDA” jest działanie ukierunkowane na upowszechnianie kultury
kultu
fizycznej
i sportu, w szczególności poprzez:
poprzez
1. rozwój dyscyplin
yscyplin sportów podwodnych przy współpracyy z Komisją Działalności
Podwodnej Zarządu Głównego PTTK. Komisją Działalności Podwodnej Zarządu
Głównego LOK, oraz innych organizacji,
2. rozwijanie krajoznawstw
ajoznawstwa i turystyki podwodnej,
3. działanie na rzez ochrony i promocji zdrowia oraz osób
os ób niepełnosprawnych,

~3~

4. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dążenie do prawidłowego ich
wychowania,
a
także
zapewnienie
warunków
rozwoju
fizycznego
i intelektualnego,
5. działanie na rzecz ekologii oraz ochrony
och rony dziedzictwa przyrodniczego,
6. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7. promocję i organizacje wolontariatu,
8. wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
publiczneg w zakresie
określonym w pkt. 1-7.
1
Ust. 2 Działalność Klubu określona w ust. 1 jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.
§6
Ust. 1 SKSP „BARAKUDA" realizuje swoje cele poprzez:
1. rozwój dyscyplin sportów podwodnych i technik
technik pływania w płetwach, oraz stałe
stał podnoszenie
osiąganych wyników sportowych,
2. organizacja imprez sportowych z zakresu technik podwodnych i pływania w płetwach o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim,
3. prowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego, treningów, obozów i zgrupowań
treningowo - sportowych,
4. organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych,
5. szerzenie kultury turystyki podwodnej wraz z wykorzystaniem jej
j
poznawczych,
wychowawczych, wypoczynkowych, sportowych i zdrowotnych walorów,
6. rozwój i właściwe wykorzystanie posiadanej bazy materiałowo - sprzętowej,
7. współpracę z:
szkołami i przedszkolami,
domami dziecka,
służbą zdrowia,
bami sportowymi i turystycznymi,
innymi klubami
osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie mającymi
osobowości prawnej o zbliżonym profilu działalności,
f) organizacjami pozarządowymi,
g) organami administracji
administracj publicznej.
8. podejmowanie innych przedsięwzięć w celu zapewniania
ania właściwej realizacji celów statutowych.
Ust. 2 Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczy na cele
statutowe.
a)
b)
c)
d)
e)

Rozdział III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. nadzwyczajnych,
3. honorowych.
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§8
1. Członkami zwyczajnymi Klubu są:
a) pełnoletnie osoby fizyczne,
b) młodzież w wieku od 16 do 18 lat,
c) młodzież w wieku poniżej 16 lat,
lat
d) przyjmowanie
rzyjmowanie w poczet członków SKSP ,,BARAKUDA" następuje na podstawie
po
zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu oraz opłaceniu ustalonego wpisowego
(dot. członków zwyczajnych). Młodzież do lat 18 dodatkowo za pisemną zgodą opiekunów.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć
w
Walnych
Zebraniach
Klubu
z
głosem
stanowiącym,
oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym, że:
a) młodzież w wieku 16 do 18 lat nie może stanowić większości osób wchodzących
w skład Zarządu Klubu,
b) młodzież w wieku poniżej 16 lat nie posiada
posiada czynnego prawa wyborczego.
2. brać czynny udział w organizacji i uczestniczyć w imprezach sportowych i turystycznych,
3. używać godła i barw klubowych,
4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu oraz oceniać ich działalność,
5. otrzymywać od organów Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
zada
6. korzystać z urządzeń i bazy materiałowo - sprzętowej Klubu
ubu w zakresie określonym przez
regulamin wewnętrzny.
§10
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Klubu,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. czynny udział w działalności klubowej.
§11
1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne lub fizyczne, zainteresowane lub
współdziałające
ce w rozwoju sportu i turystyki,
2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego
przez Zarząd Klubu.
§12
Członkowie nadzwyczajni mają prawo:
1. brać udział w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu,
3. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§13
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Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:
1. udzielanie pomocy Klubowi w realizacji zadań statutowych,
2. przestrzeganie postanowień Statutu.
§14
1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które posiadają długoletni staż jako
członkowie zwyczajni, oraz wykazały się szczególnymi zasługami na rzecz Klubu.
2. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu
zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
§15
Członkowie honorowi Klubu mogą:
1. braćć udział w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem
wyborczym,
2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu,
3. brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,
4. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
st
§16
Do obowiązków członków honorowych należy:
1. w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, i innej w realizacji celów
statutowych,
2. przestrzeganie postanowień Statutu.
§17
Członkostwo w SKSP „B ARAKUDA" wygasa w skutek:
1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
i materialnych wobec Klubu,
2. skreślenia z listy członków z powodu nie uczestniczenia w statutowej działalności Klubu lub nie
płacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3. wykluczenia członka z Klubu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu,
4. rozwiązania Klubu.
Skreślenie i wykluczenie członków następują prawomocną uchwałą Zarządu Klubu, od której przysługuje
odwołanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia do Walnego Zebrania.
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Rozdział IV
WŁADZE SKSP „BARAKUDA"
§18
Władzami SKSP BARAKUDA" są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
§19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, z tym że dotychczasowe władze działają do
czasu ukonstytuowania się nowych władz, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
2. Uchwały wszystkich organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich
ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych.
§20
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
Klu
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane w dowolnym terminie na wniosek 40 %
zwyczajnych członków Klubu.
§21
W Walnych Zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
z zastrzeżeniem Rozdziału III § 9 pkt. 1, honorowi oraz z głosem doradczym
radczym członkowie nadzwyczajni.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. uchwalanie planów działalności Klubu,
2. rozpoznawanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu,
3. dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej - raz na dwa lata oraz wybór uzupełniający do Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej - raz do roku,
5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze
ze względu na szczególną ważność
wymagają decyzji Walnego Zebrania,
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczeń
wykluczeń i zawieszeń członków SKSP
„BARAKUDA"
ARAKUDA" oraz w innych sprawach dotyczących Klubu,
7. uchwalanie zmian w Statucie i regulaminie SKSP „BARAKUDA",
„
8. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz tempa i sposobu waloryzacji w ciągu roku,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu SKSP „BARAKUDA".
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§23
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
1. uchwały Zarządu Klubu podjętej zwykłą większością głosów,
2. pisemnego wniosku co najmniej 40 % członków zwyczajnych Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub
zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad są sprawy, dla których zostało ono zwołane.
§24
Zarząd kieruje działalnością Klubu i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.
§25
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
pośród siebie wybierają:
a) Członkowie Zarządu spośród
- Prezesa,
- Sekretarza,
- Skarbnika,
- Bosmana,
- Szefa szkolenia.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
3. Uchwały podejmowane na posiedzeniach Zarządu Klubu
Klubu zapadają zwykłą większością głosów,
a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Zarz
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały podpisywane przez obecnych na
posiedzeniach członków Zarządu.
§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Klubu,
3. ustalanie planów pracy oraz budżetu Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5. dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej,
6. przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie i wykluczanie członków Klubu,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
8. powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie osób funkcyjnych, komisji problemowych, sekcji lub
innych organów doradczych działających okresowo lub stale,
9. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz niż
Klub,
10. ustalanie wysokości wpisowego.
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§27
1. Komisja Rewizyjna
yjna składa się z 2-3
2 członków,, wybranych na Walnym Zebraniu Klubu, i nie
podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
a) Członkowie Komisjii Rewizyjnej spośród
spośród siebie wybierają przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisjii Rewizyjnej odbywają się co
co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nic mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, co niezwłocznie po wyborze potwierdzają składając
pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, stanowiące załącznik do protokołu Walnego Zebrania.
Zebrania
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać tylko zwrot uzasadnionych kosztów
poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
§28
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności finansowo
finansow - gospodarczej Klubu,
2. kontrolowanie działalności sportowej i szkoleniowej Klubu,
3. składanie Zarządowi uwag i wniosków na temat wyników przeprowadzonych kontroli,
4. sporządzanie sprawozdania z działalności kontrolnej na potrzeby Walnego Zebrania,
5. zgłaszania na zasadzie wyłącznego prawa, wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi.
Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

RozdziałV
WYRÓŻNIENIA, KARY
§29
SKSP „BARAKUDA" ma prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportów podwodnych
członków, zawodników, trenerów i działaczy oraz sędziów. Może występować o przyznanie innych
odznaczeń i wyróżnień.
§30
W razie naruszenia
szenia postanowień Statutu, uchwał władz Klubu, zasad wynikających z norm etycznych i
ogólnie rozumianego interesu i wizerunku klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia kar:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka zwyczajnego,
4. skreślenie z listy
isty członków Klubu.
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§31
Prawo stosowania kar wymienionych w § 30 pkt.
pkt 3 i 4 nie przysługuje Zarządowi Klubu w stosunku do
członków Komisji Rewizyjnej. Kary te może na wniosek Zarządu zastosować Walne Zebranie.

Rozdział VI
MAJĄTEK KLUBU
§32
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Klubu stanowią:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z majątku ruchomego,
c) dochody z działalności gospodarczej,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) spadki, darowizny, dotacje, zapisy.
§33
Zakres
kres i zasady działalności finansowej SKSP „BARAKUDA" określają obowiązujące przepisy
i zarządzenia.
§34
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań uprawniony jest Zarząd Klubu.
2. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wymagane
jest
współdziałanie
dwóch
członków
Zarządu
w
tym
Prezesa
Prezesa,
lub Skarbnika.
3. Wszelkie postępowania zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu podlegają zaopiniowaniu
Zarządu Klubu.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
lini bocznej do drugiego stopnia albo związanych
z tytułu przysposobienia, opieki
opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
prac
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
niż w stosunku do osób trzecich,
c) wykorzystywania
ykorzystywania majątku Klubu na rzecz
ecz członków, członków organów lub
l pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, z wyłączeniem
przypadków
rzypadków gdy wykorzystywanie majątku związane jest bezpośrednio z realizacja celów
statutowych,
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą
członkowie Klubu, członkowie
onkowie jego organów lub pracownicy,
pracow
oraz ich osoby bliskie.
b

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§35
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania SKSP „BARAKUDA" podejmuje Walne Zebranie
Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych
uprawniony do
głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zwykłą większością głosów.
§36
Uchwała o rozwiązaniu SKSP „BARAKUDA"
ARAKUDA" określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek Klubu.
§37
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.
§38
W sprawach nie unormowanych maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

