STATUT
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH
OPTY USTKA

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
Uczniowski Klub Sportowy nosi nazwę Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka, w skrócie
CSW OPTY Ustka, zwane w dalszej części statutu Klubem.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej i zagranica.
2. Siedzibą Klubu jest Miasto Ustka.
§3
Uczniowski Klub Sportowy nabywa osobowość prawną po dokonaniu wpisu do ewidencji
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu.
§4
Klub działa zgodnie z Ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.
§5
1. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków. Dla realizacji zadań Klub
może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania osobom trzecim, także swoim
członkom, z wykluczeniem sfery działalności związanej z funkcjonowaniem Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
2. Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach
służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a
w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
§6
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§7
Klub może być członkiem innych organizacji, związków sportowych oraz innych podmiotów,
o podobnym profilu działalności.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Klubu jest:
a) Rozwijanie i propagowanie sportów wodnych i turystyki morskiej.
b) Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji żeglarskich oraz pływackich.
c) Organizowanie imprez sportowych i turystycznych (rekreacyjnych).
d) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
e) Popularyzacja wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem sportów wodnych, w tym ratownictwa wodnego.
f) Reprezentowanie barw narodowych na imprezach międzynarodowych.
g) Zabezpieczenie interesów sportowych i turystycznych członków Klubu.
h) Ochrona godności i etyki żeglarskiej.
i) Współpraca z Klubami krajowymi i zagranicznymi.
j) Sprawowanie opieki nad młodymi kadrami żeglarzy i pływaków.
k) Rozwijanie i wspieranie aktywności w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym.
l) Organizowanie zajęć sportowych z zakresu integracji społecznej dla młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym.
m) Współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów
wodnych, z właściwymi instytucjami, organizacjami, samorządami.
n) Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
§9
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami, instytucjami i
organizacjami samorządowymi i państwowymi i innymi klubami sportowymi, o podobnym
profilu działania, zainteresowanymi działalnością Klubu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) uczestników;
3) wspierających;
4) honorowych.
§ 11
Członkowie uczestnicy:
1. Członkiem uczestnikiem Klubu jest osoba poniżej 16 roku życia, która może uczestniczyć
w działalności Klubu za zgodą swoich prawnych opiekunów, złożoną w deklaracji
członkowskiej.

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych
Klubu, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego podczas
walnych zebrań Klubu.
3. Z chwilą ukończenia 16 roku życia członek uczestnik staje się członkiem zwyczajnym
Klubu.
§ 12
Członkowie zwyczajni:
1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży pisemną
deklarację członkowską, udokumentuje posiadanie rekomendacji dwóch osób będących
członkami zwyczajnymi Klubu, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu.
b) Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
c) Zgłaszać propozycje i wnioski do władz Klubu.
d) Uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
e) Korzystać z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
f) Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
g) Od decyzji Zarządu członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni
od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 13
1. Członkami wspierającymi mogą być osobny fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Klubu z
głosem doradczym.
b) Udzielania Klubowi pomocy w realizacji nakreślonych działań.
§ 14
Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która w szczególny
sposób pomaga w rozwoju i pracy Klubu. Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Zarząd.
§ 15
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 Zarząd Klubu.
5. Troszczenie się o wysoki poziom moralny, sportowy i dobrą sławę Klubu.
§ 16
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
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 6 miesięcy.
3. Działania na szkodę Klubu.
4. Zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy.(w tym wypadku warunkiem
ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz
uregulowanie zaległych składek członkowskich).
5. Rozwiązanie się Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 17
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Klubu.
3. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają większością głosów.
§ 18
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4
lata.
3. Walne Zebranie sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
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 30 dni od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego, o którym mowa
w pkt. 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lit. b i c,
Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
7. Organ zwołujący Walne Zebranie Klubu powinien powiadomić na piśmie lub w inny
skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed
terminem jego odbycia.
8. Proponowany porządek obrad może być przez Wale Zebranie zmieniony.
§ 19
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu;
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu;
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone
przez Zarząd.
4. Uchwały o zmianach w Statucie lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte jeżeli opowie
się za nimi co najmniej 2/3 obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
Zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrowy.
§ 20
1.Zarząd Klubu składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie,
którzy z pośród siebie wybierają:
1)Komandora Klubu;
2)Sekretarza Klubu;
3)Skarbnika Klubu;
4)Członka Zarządu;
5)Członka Zarządu.
2. Funkcje w Zarządzie mogą być łączone.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym. W takim przypadku
uchwałę uznaje się za podjętą z datą złożenia wymaganej ilości głosów.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Klubu kieruje Komandor,
który pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników w Klubie.
6. Do podjęcia uchwały wystarczające jest jej podpisanie przez co najmniej 3 osoby
wchodzące w skład Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie uchwały wiążące się z
obciążeniem finansowym Klubu wymagają podpisu Skarbnika Klubu.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały w każdym przypadku przewidzianym w
Statucie oraz dodatkowo w przypadku, gdy uchwała stanowi źródło obciążenia dla Klubu o
wartości większej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§ 21
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżąca 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;
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
5) przyjmowanie i skreślanie członków w formie uchwały;
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
8) organizowanie zawodów sportowych i imprez okolicznościowych;
9) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
10) podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
pozostałych władz Klubu.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Klubu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) prowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień działalności,
określanie terminów ich usunięcia;
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarządu w przypadku, gdy działania te wykraczają poza działalność statutową Klubu i mogą
wpłynąć na powstanie nieprawidłowości;
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w
wypadku stwierdzenia działań Zarządu, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub
Statutem Klubu.
§ 23
Członkostwo w Zarządzie Klubu i w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu uważa się datę ukonstytuowania się nowych
władz;
2) ustania członkostwa w Klubie;
3) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych organach;
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie Klubu.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej, władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków z pośród członków Klubu. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd
Klubu.

§ 26
W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje,
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania
następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
4) wykluczenia z członków Klubu.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 27
1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.
2.Fundusze Klubu pochodzą:
a/ z dotacji i subwencji pochodzących od władz państwowych i samorządowych, instytucji,
organizacji, firm państwowych i prywatnych, zakładów pracy oraz osób fizycznych z kraju i
zagranicy.
b/ z wpływów z wpisowego i składek członkowskich,
c/ z darowizn i zapisów,
d/ z dochodów z własnej działalności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5
e/ dochodów z majątku
f/ dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych
g/ z innych wpływów
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Dochody powstałe z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. d, w całości przeznaczane są
na działalność statutową.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a/ nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b/ zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
c/ wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 3 lata,
d/ rozporządzanie składnikami majątku Klubu o wartości wyższej niż 50.000,- zł lub
zaciąganie zobowiązania przekraczającego tę wartość.
7. Środki pieniężne przechowywane są na specjalnym rachunku bankowym, którym
rozporządza Zarząd Klubu.
§ 28
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Klub lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Klubu w stosunku do:

a/ członków Klubu lub jego organów,
b/ pracowników Klubu,
c/ małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych
lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d/ osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu osobom, których mowa w ust. 1 pkt a-d, na
zasadach innych w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz osób, o których mowa w ust. 1
pkt a-d na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
wynika ze statutowego celu Klubu.
4. Zabronione jest kupowanie przez Klub na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o
których mowa w ust. 1 pkt c i d
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków
Walnego Zebrania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa równocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma
być przeznaczony majątek Klubu. Po zatwierdzeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje
do organu rejestrowego o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń.
§ 30
1. Od uchwał i decyzji poszczególnych władz Klubu, przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
2. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku
odwołania w gestii Walnego Zebrania Członków Klubu.
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