
STATUT  
Śląskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Płetwonurków 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków, zwane 
dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem.  

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.  

§3.  

Stowarzyszenie   działa  na  podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 

1989 roku” oraz niniejszego statutu. 

 
§4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania. 

 
§5. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§6. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  

§7. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, realizując 
następujące cele:  
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  
• Propagowanie idei nurkowania osób niepełnosprawnych  
• Prowadzenie szkoleń nurkowych i nurkowań rekreacyjnych osób niepełnosprawnych  
• Szkolenie kadry  

 

§8. 



Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez:  
1. wszechstronne propagowanie zagadnień z zakresu turystyki podwodnej osób 
niepełnosprawnych  
2. organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych, i oświatowych, wystaw, prelekcji, 
pokazów, filmów  
3. prowadzenie szkoleń z zakresu nurkowania swobodnego  
4. rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o zajęcia „w wodzie i naukę nurkowania  
5. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi  
i organizacjami społecznymi  
6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji  

§9. 

Stowarzyszenie  prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą  z dnia 27 
kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez realizację  
zadań publicznych w szczególności w zakresie : 

- rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych 

- wspomaganie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych 

- propagowanie zasad bezpieczeństwa  podczas pływania i  nurkowania 

 

§10. 

Stowarzyszenie realizuje  zadania publiczne w zakresie działalności pożytku  publicznego: 
      PKD 9499 Z – działalność  pozostałych organizacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 
− PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 
− PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna 
−  

 
§ 11. 

Stowarzyszenie może powoływać sekcje tematyczne, realizujące  cele statutowe. 

§12 

1. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej (wolontariacie), 
może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.  
2. Zatrudnienia do prowadzenia spraw Stowarzyszenia nie można łączyć z funkcją pełnioną  
w jego władzach.  

 

 
 



§ 13. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby współrealizujące  program Stowarzyszenia  
i akceptujące niniejszy Statut.  

 
§ 14. 

Ustala się członkostwo honorowe Stowarzyszenia, nadawane przez Walne Zgromadzenie  
w drodze uchwały.  
2. W szczególnych przypadkach tytuł członka honorowego może nadawać Zarząd, Uchwała  
Zarządu w tej sprawie musi zostać potwierdzona przez najbliższe Walne Zgromadzenie.  

 
§ 15. 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 
Stowarzyszenia w drodze uchwały, w oparciu o deklarację członkowską kandydata.  

 
§16. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:  
1.1. kształtowania programu Stowarzyszenia  
1.2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia  
1.3 stawiania wniosków do władz Stowarzyszenia  
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia z wyłączeniem 
członków honorowych.  

§ 17. 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:  
1. aktywnego realizowania celów i zadań Stowarzyszenia  
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia  
3. regularnego opłacania składek  
4. szanowania majątku Stowarzyszenia  

 
§18. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu  
2. wykluczenie przez Zarząd: 
   2.1 na skutek zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok  
   2.2 na skutek rażącego naruszania postanowień Statutu  
3. w innych szczególnych przypadkach, decyzją Komisji Rewizyjnej, na wniosek Zarządu  
4. śmierć członka  
5. osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia na postawnie ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 oraz 
ust. 3 przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.  



6. Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca odwołania się od decyzji skreśleniu z listy 
członków (ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 oraz ust. 3) jest ostateczna.  

§19. 

Władzami Stowarzyszenia są:  
1. Walne Zgromadzenie Członków  
2. Zarząd  
3. Komisja Rewizyjna  

§20. 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.  

§21. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.  
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny 
wniosek ¼ członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie i miejscu i 
propozycjach porządku obrad co najmniej na 14 dni przed.  
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwal przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.  
3. W drugim terminie, który może być wyznaczony  pół godziny później tego samego dnia, 
może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.  
4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, tzn. uchwała 
jest uchwalona gdy za nią oddano co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych 
ważnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się.  
5. Wszystkie glosowania w sprawach personalnych są przeprowadzane w sposób tajny.  
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególnosci:  
    1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia  
    2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia  
    3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu  i Komisji Rewizyjnej  
    4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej  
    5. uchwalanie zmian Statutu  
    6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia wniesionych przez  
            członków Stowarzyszenia  
    7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia  
    8. wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia  
            9. odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zmiana Statutu oraz  
             rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy  
             obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie.  
             W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje  
             10. uchwalanie wysokości składki członkowskiej  
             11. każdemu członkowi przysługuje jeden głos 

 

 

 



§22. 

1. Zarząd składa się z 3-8osób  
2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie  
3. W odrębnym głosowaniu wybiera się pozostałych Członków Zarządu  
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu w taki sposób, te wybiera spośród swego 
grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pierwsze zebranie nowego Zarządu 
powinno się odbyć nie później niż 14 dni po wyborach  
5.Do kompetencji Zarządu należy:  

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie nim  
2. przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie członków Stowarzyszenia  
3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia  
4. nadzór nad przestrzeganiem Statutu przez jego członków  
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia  
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia  
7. przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia propozycji uchwały o wysokości 
składek członkowskich  
8. w razie ustąpienia Członka Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia 
ma prawo przyjąć rezygnację swoich członków a także uzupełnić skład. 

 6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§23. 

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności  
co najmniej połowy Członków Zarządu.  

 
§24. 

1 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, niezależnym od Zarządu, powołanym 
na  Walnym Zgromadzeniu spośród jego członków  
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3- 5 osób. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
   1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia a szczególności Spraw finansowych  
     2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu  
     3. występowanie z wnioskiem o zwalanie Walnego Zgromadzenia  
     4. uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy   
obecności co najmniej połowy członków Komisji  
4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej : 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej  

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 



 

 

5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu w taki sposób, że wybiera ze 
swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Pierwsze zebranie nowej  
Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż 14 dni po wyborach.  

 
§25. 

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali 
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu.  

 
§26. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dotacji i subwencji, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej  
2. funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd  
3. do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest 
upoważnionych dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes 
Zarządu  
 

4.  w gospodarce majątkiem Stowarzyszenia jest zabronione : 
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”    

2. przekazywanie ich majątku na rzecz ich 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. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
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 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe 

 



 
§27. 

W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów 
statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  
1. nauka nurkowania (nr PKD 85.51.Z)  
 
Wszystkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczane są wyłącznie na 
działalność Statutową. 

 
§28. 

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

§ 29. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach.   

 

Zabrze dn. 08.03.2011.r 


