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Statut 

Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania 
 

Tekst jednolity 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

       § 1 

Nazwa stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” i używające skrótu SPP. 

 § 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów. 

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 

podobnym profilu działalności. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, 

zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz 

innymi instytucjami o podobnym celu działania. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

5. Jest Stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi, którzy propagują w społeczeństwie idee 

niezależnego życia każdego człowieka, świadomość potrzeby krzewienia kultury 

fizycznej oraz pływania i podnoszenia bezpieczeństwa w wodzie. 

6. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami. 

7. Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych. 

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Zysk z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację zadań statutowych. 

9. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może tworzyć biura oraz zatrudniać 

pracowników. 

10. Do dokonywania za Stowarzyszenie czynności z zakresu prawa pracy upoważniony 

jest Prezes Zarządu. 

11. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby niebędące jego członkami 

(wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, 

można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą. 

 § 3 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 

Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2011 r., Nr 79,poz.855). Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 

maja 2003 r.), oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

  



2 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Stowarzyszenia. 

  § 4 

1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych. 

2. Celami stowarzyszenia są: 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności propagowanie sportów 

wodnych. 

 Zrzeszanie w swoich szeregach ludzi, którzy będą dążyć do tego, aby pływanie było 

dostępne dla każdego mieszkańca Bełchatowa i okolic. 

 Propagowanie zdrowotnych aspektów pływania, jak również względów 

bezpieczeństwa w wodzie. 

 Doprowadzenie do sytuacji , w której osoba nie potrafiąca pływać będzie stanowić 

wyjątek w społeczeństwie bełchatowskim. 

 Organizowanie wodnej służby ratowniczej. 

 Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi 

podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz 

ochroną środowiska wodnego. 

 Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof 

naturalnych i awarii technicznych na wodach. 

 Propagowanie i promowanie profilaktyki działalności w zakresie bezpieczeństwa na 

wodach i ochrony środowiska wodnego. 

 Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się. 

 Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych. 

 Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów 

administracji i innych podmiotów o nakazie usunięcia zagrożeń jak również o 

wstrzymaniu eksploatacji albo zamknięcie obiekty lub urządzenia. 

 Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania. 

 Egzaminowanie i wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności 

pływania. 

 Krzewienie etyki ratowników  wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków. 

 Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami. 

 Podejmowanie działań mających na celu popularyzację działalności sportowej, 

rekreacyjnej i turystycznej. 

 Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. 

§5 

Dla osiągnięcia swojego celu Stowarzyszenie podejmuje następujące działania: 

 Organizuje zawody i inne imprezy sportowe, w tym imprezy o charakterze 

integracyjnym. 

 Współpracuje ze szkółkami pływackimi, szkołami, zakładami pracy oraz instytucjami 

w zakresie organizacji nauki pływania oraz imprez sportowych. 

 Współpracuje z ośrodkami wypoczynkowymi i basenami w zakresie funkcjonowania 

kąpielisk oraz bezpieczeństwa nad wodą. 

 Organizuje wycieczki, obozy sportowe, kursy i kolonie o profilu sportowym. 

 Podejmuje działalność gospodarczą. 
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   Rozdział III 

Członkostwo w Stowarzyszeniu 

§ 6 

      1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 Członek zwyczajny i honorowy, 

 Członek ratownik, 

 Członek wspierający, którym może być osoba prawna. 

2.  Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów i po uiszczeniu składki. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia oraz 

niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, w pełni 

akceptująca cele Stowarzyszenia i biorąca czynny udział w działalności. 

4. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie – założyciele Stowarzyszenia. 

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 Przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. 

 Prezentowania postawy godnej członka Stowarzyszenia. 

 Propagowania idei Stowarzyszenia. 

 Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia. 

 Regularnej obecności na zebraniach. 

 Terminowego uiszczenia składek członkowskich. 

§7 

1. Członkowie zwyczajni posiadają: 

 Czynne i bierne prawo wyborcze, 

 Prawo zgłaszania wniosków i propozycji oraz formułowania opinii o pracach 

Stowarzyszenia i jego zamierzeniach, 

 Możliwość działania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w zespołach 

problemowych, 

 Możliwość udziału w pracach programowych, zebraniach, odczytach i innych 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

 Możliwość korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy podejmowaniu prac 

programowych i organizacyjnych, 

 Prawo posiadania legitymacji oraz noszenia odznaki stowarzyszenia. 

2. Członek ratownik posiada: 

 Ograniczone prawa i obowiązki, 

 Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, 
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 Posiada jedynie przynależność do organizacji, uprawniającą do pracy, jako 

ratownik. 

3. Nowy członek ratownik może nabyć prawa i obowiązki członka zwyczajnego po 

upływie roku kalendarzowego, w którym ukończył kurs ratownika w Stowarzyszeniu. 

 

§8 

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

 Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 

 Wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia po 

uprzednim pisemnym upomnieniu. Wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd 

może nastąpić w skutek: 

 niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, 

 nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech zebraniach, 

 wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia za 

działalność na szkodę Stowarzyszenia, 

 utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 

 śmierci. 

 naruszenie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

4. Osoba wykluczona lub skreślona może być przyjęta ponownie do Stowarzyszenia na 

warunkach nowo wstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie 4 lat od daty 

wykluczenia lub skreślenia. 

 § 9 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie 

zasłużyły się Stowarzyszeniu, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 § 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna przyjęta przez Zarząd 

Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową poprzez złożenie oświadczenia woli na 

piśmie. 

2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia również następuje w drodze 

złożenia oświadczenia woli na piśmie 

3. Członek wspierający – instytucja – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 

przedstawiciela. 

4. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw przysługujących członkom 

zwyczajnym wymienionym w § 6, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 § 11 
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Władzami Stowarzyszenia są : 

 Walne Zebranie Członków 

 Zarząd Stowarzyszenia 

 Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 

3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej 

§ 12 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, 

lub w razie potrzeby. O terminie zebrania członkowie Stowarzyszenia zostają 

powiadomieni z 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W walnym zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie i zaproszeni goście. 

4. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu (§ 13 pkt 2 ust.2). 

 Uchwalanie harmonogramu obrad Walnego Zebrania Członków. 

 Udzielanie absolutorium Zarządowi. 

 Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia. 

 Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działalności Zarządu. 

 Przyjmowanie do wiadomości pisemne sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

       § 13 

1. Zarząd składa się z: 

 Prezesa 

 Wiceprezesa 

 Sekretarza 

 Skarbnika 

 Członków zarządu 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

 Wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika na pierwszym zebraniu, spośród 

swego grona. 

 Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 

 Przyjmowanie nowych członków. 

 Skreślanie z listy członków. 

 Ustalanie wysokości składek. 

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

 Załatwianie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia. 
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       § 14 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków. Na pierwszym zebraniu ze swego grona wybierają oni Przewodniczącego i 

Sekretarza. 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

 Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w 

odrębnych przepisach. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 Kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia. 

 Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności finansowej Stowarzyszenia. 

 Rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 

 Składanie pisemnych sprawozdań z wyników swojego działania Walnemu Zebraniu 

Członków. 

 Składanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

       § 15 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (Zarząd Stowarzyszenia, Komisja 

Rewizyjna) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze 

kooptacji. Kooptacji dokonuje Walne Zebranie Członków. 

      Rozdział V 

Działalność gospodarcza  

       § 16 

Stowarzyszenie może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

działalność gospodarczą w przedmiocie: 

1. Zarządzania obiektami sportowymi. 

2. Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej. 

3. Organizacji i prowadzenia imprez edukacyjno – sportowo-rekreacyjnych.  

4. Wykonywania usług w zakresie: 

 masażu leczniczego i relaksacyjnego 

 sauny i odnowy biologicznej 

 innych, związanych z uprawianiem sportu i rekreacją. 

       § 17 
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Prowadzenie działalności odbywać się będzie przez wyodrębniony organizacyjnie zakład na 

ograniczonym rozrachunku. 

1. Zakład jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i podlega Zarządowi. 

2. Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje 

kierownika. 

3. Kierownikiem zakładu może być członek Stowarzyszenia. 

4. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków zakładu określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 

5. Dochód z prowadzonej przez zakład działalności gospodarczej w całości 

przeznaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia. 

       Rozdział VI 

Majątek i dochody Stowarzyszenia 

       § 18 

Majątek Stowarzyszenia składa się z: 

 Składek członkowskich. 

 Dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz z indywidualnych wpłat pochodzących z 

odpisu podatkowego od osób fizycznych w chwili uzyskania przez Stowarzyszenie 

statutu OPP 

 Wpływów z działalności statutowej. 

 Dochodów z działalności gospodarczej. 

 Przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości a także w formie odsetek od 

środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych. 

2. dochód uzyskany z majątku określonego w p. 1 służy realizacji celów statutowych; nie 

może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 

Zabrania się: 

 Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub 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”. 

 Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. 

 Wykorzystywania 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 ze statutowego celu organizacji. 

 Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 § 19 

 Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami 

Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. 
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1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: 

Prezesa lub Wiceprezesa 

i 

Skarbnika lub Sekretarza 

  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

       § 20 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków podejmuje jednocześnie uchwałę określającą sposób jego likwidacji i 

przeznaczenia majątku. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 


