STATUT
KLUBU SPORTOWEGO INWALIDÓW „START”
SZCZECIN

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB SPORTOWY INWALIDÓW „START”
SZCZECIN, zwane dalej w postanowieniach statutu „Klubem”.
2. Klub kieruje swe działania do osób z niepełnosprawnością oraz do osób i instytucji
z otoczenia osób z niepełnosprawnością.
3. Określonymi działaniami Klub obejmuje także osoby dotknięte skutkami uzależnień,
przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi zwane w dalszych postanowieniach adresatami świadczeń.
§2
Klub jest zarejestrowaną organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną,
działającą zgodnie ze Statutem, przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o
sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§3
1. Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.
5. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych
działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, powoływać biura oraz
może korzystać z pracy wolontariatu.
§4
Klub używa logo koloru zielono-biało-czerwonego na niebieskim tle – załącznik nr 1 do
Statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Celem Klubu jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań
socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej,
społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 Statutu,
ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy
oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym, a także zmiany stereotypu
niepełnosprawności.
§6
Klub realizuje swoje zadania poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
2. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów integracyjnych,
3. organizowanie sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji,
4. udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych osób
z niepełnosprawnością,
5. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizacji zadań
statutowych Klubu,
6. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami
społecznymi itp. w sprawach związanych z realizacją statutowych zadań Klubu,
7. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych na
realizację celów statutowych Klubu,
8. podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami Statutu,
9. organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych
i informacyjnych, koncertów, wystaw i imprez kulturalnych,
10. wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólnej - z innymi organizacjami
i instytucjami na terenie kraju i za granicą - realizacji programów.
§7
Klub może prowadzić odrębnie nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Klub prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) promocji i organizacji wolontariatu,
b)
upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności w środowisku osób
z niepełnosprawnością,
c) przeciwdziałania patologiom społecznym,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) oświaty i wychowania.
2. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności w środowisku osób
z niepełnosprawnością,
c) wypoczynku dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich,

d) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
e) działań na rzecz kultury fizycznej w środowisku osób z niepełnosprawnością,
f) działalności oświatowej, edukacyjnej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej,
rehabilitacji, turystyki, rekreacji i profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji
w środowisku osób z niepełnosprawnością.
3. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie pokrywaniu
kosztów realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU
§8
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację.
2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ustawowych opiekunów.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Klubu, z wyjątkiem członków
niepełnoletnich,
2. brać czynny udział w imprezach organizowanych przez Klub,
3. używać godła i barw klubowych,
4. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
5. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. godnego reprezentowania Klubu i środowiska osób z niepełnosprawnością oraz
wpływania na kształtowanie właściwych wyobrażeń o nim ogółu społeczeństwa.
2. przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz i regulaminów Klubu,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

4. brania czynnego udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna bądź inna jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na piśmie pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 13
1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Klubu.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu
albo 10 członków Klubu.
§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają bierne prawo wyborcze.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz i regulaminów Klubu.
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Klubu. Są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15
1. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
a) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności złożonej na ręce Zarządu w formie
ustnej lub pisemnej,
c) zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez rok,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) uchwały o wykluczeniu podjętej przez Zarząd Klubu w przypadku:
- działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami oraz uchwałami Władz Klubu,
- działań na szkodę Klubu,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu przez rok.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub wykluczenia
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, poprzez skierowanie
wniosku do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z chwilą wniesienia odwołania
członkostwo ulega zawieszeniu. W czasie zawieszenia członek Klubu nie korzysta z praw
przewidzianych w niniejszym statucie.
3. W przypadku zmiany barw klubowych obowiązuje regulamin zmiany barw klubowych
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych “START”.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§ 16
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków Klubu, a jeżeli liczba członków zwyczajnych Klubu
przekracza 200 osób, zastępuje się je Zebraniem Delegatów. Ilekroć w statucie będzie
mowa o Walnym Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków
Klubu lub Walne Zebranie Delegatów.
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata liczone od dnia wyborów. Władze Klubu
wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ma obowiązek zwołać kolejne Walne
Zebranie Delegatów Klubu nie później niż w terminie 30 dni. W tym czasie, Zarząd
sprawuje swoje funkcje.
4. Kandydatami do władz Klubu nie mogą być osoby skazane za przestępstwo popełnione
umyślnie, za umyślne przestępstwo skarbowe ani osoby pozbawione praw publicznych.
5. W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji powołana
zostaje osoba, która dostała kolejno największą liczbę głosów podczas Walnego Zebrania
Delegatów Klubu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
§ 17
Bierne prawo wyborcze przysługuje także zawodnikom, trenerom i działaczom Klubu oraz
innym osobom działającym na rzecz Klubu, które na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania
zgłoszą członkowie Klubu jako kandydatów do Władz Klubu.

WALNE ZEBRANIE
§ 18
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata.
2. Walne Zebranie Delegatów winno być poprzedzone wyborem Delegatów zgodnie
z regulaminem ustalonym przez Zarząd na podstawie Statutu, w terminie co najmniej
30 dni przed datą Zebrania Delegatów.
3. Każda sekcja sportowa wybiera trzech delegatów. Wybory Delegatów są jawne
i zapadają większością głosów.
4. Członkowie ustępujących Władz Klubu mają czynne prawo wyborcze.
5. Delegaci wykonują prawo głosu osobiście. Kadencja Delegatów trwa do następnego

zwyczajnego Walnego Zebrania.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Klubu zawiadamia
wszystkich delegatów, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
Zawiadomienia, dokonuje się listownie, lub środkami komunikacji elektronicznej.
7. W połowie kadencji Zarząd Klubu zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie
Sprawozdawcze, na którym przedstawia dotychczasową działalność Klubu.
8. Walne Zebranie jest ważne przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych do głosowania.
9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
10. głosowanie w sprawach osobowych, odbywa się wyłącznie w głosowaniu tajnym, z
wyłączeniem głosowania do Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna jeśli mimo żądania,
o którym mowa w § 20 pkt. 1 lit. b nie zostało ono zwołane, a od zgłoszenia żądania
upłynął okres co najmniej 30 dni.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 6 tygodni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4. Uprawnieni do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w myśl pkt. 1,
mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego
Walnego Zebrania. Żądanie takie powinno być zgłoszone na 14 dni przed terminem
nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
2. uchwalanie zmian w statucie,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz
sprawozdań władz Klubu,
5. głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu oraz poszczególnych jego
członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, głosowanie w sprawie absolutorium jest tajne,
6. wskazanie, w drodze głosowania organu reprezentującego Klub w umowach między
Klubem, a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi. Organem tym może być
członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8.
9.
10.
11.
12.

nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku.

ZARZĄD
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje Klub na zewnątrz. Składa się z 5 lub 7 członków
wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu i maksymalnie trzech
Wiceprezesów Zarządu Klubu. Prezesa wybiera na pierwszym posiedzeniu zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą mieć przypisane zadania szczegółowe określone przez Zarząd
Klubu.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
6. W przypadku równej liczby głosów, głosem decydującym jest głos przewodniczącego
zebrania Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Klubu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
8. W okresie między posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Klubu kieruje Prezes Klubu.
W razie nieobecności Prezesa zastępuje go osoba przez niego wyznaczona spośród członków
Zarządu Klubu. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
pracowników Klubu.
9. Biuro Klubu jest organem wykonawczym Zarządu Klubu.
10. Zadaniem Biura Klubu jest realizowanie postanowień statutowych, uchwał i wytycznych
władz Klubu, planów i programów działania.
11. Szczegółowy zakres działania Biura Klubu zawiera uchwalony przez Zarząd Klubu
„Regulamin Biura Klubu”.
12. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu Klubu
mogą pobierać wynagrodzenie i mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
13. W razie ustąpienia Prezesa lub Wiceprezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa lub Wiceprezesa, który pełni funkcję do
czasu wyboru nowego Zarządu.
14. W przypadku gdy ustępujący Zarząd lub jego poszczególni członkowie nie uzyskają
absolutorium Walnego Zebrania to wymienieni nie mogą ponownie kandydować do
nowych władz Klubu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
realizacja celów Klubu,
uchwalenie regulaminów Zarządu Klubu oraz Biura Klubu,
sporządzenie planów działalności i budżetu Klubu,
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Klubu,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
ustalanie regulaminu wyboru Delegatów na Walne Zebranie,
powoływanie organu doradczego w postaci Rady Trenerów składającego się z trenerów
oddelegowanych przez członków wszystkich sekcji. Szczegółowe zasady prac Rady
Trenerów określa Zarząd w drodze uchwały. Do kompetencji Rady Trenerów należy
uchwalenie regulaminu Rady Trenerów.
12. powoływanie komisji doradczo-opiniodawczych,
13. możliwość nagradzania zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe.
a. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin ustalony przez Zarząd
Klubu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze
swego składu: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym nie podlegającym Zarządowi w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
2. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu poprzez żądanie informacji o bieżących
pracach Zarządu, w tym żądanie okazania dokumentów i innych materiałów dotyczących
działalności Klubu,
3. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie
wyjaśnień,
4. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu i zgłaszanie wniosków
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów lub wniosku
o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu Klubu.
§ 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie, natomiast mogą
otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU
§ 27
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
darowizn, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku
Klubu oraz ofiarności publicznej.
2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny, spadki oraz korzystać z ofiarności publicznej,
z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych
przepisach, a dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów
statutowych Klubu.
4. Zarząd Klubu może podjąć Uchwałę o udzieleniu innym osobom pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli i reprezentowania Klubu z określonym zakresem i terminem
trwania pełnomocnictwa.
5. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz w sprawach majątkowych oraz do składania
oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes
lub łącznie dwóch wiceprezesów, lub łącznie wiceprezes i osoba upoważniona pod
warunkiem posiadania pełnomocnictwa, o którym mowa w § 27 pkt. 4.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU
§ 28
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną
składającą się z 3 członków Zarządu Klubu 1 członka Komisji Rewizyjnej.
4. Majątek likwidowanego Klubu zostanie przekazany na cele społeczne.
§ 29
W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, Nr 20, poz. 104
wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 wraz z późniejszymi
zmianami)

